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 بسم الله الرحمن الرحيم
وسلم تسليًما  ،وعلى آله وصحبه ،الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد  

 مزيًدا إلى يوم الدين، أما بعد:
يجعلها أسأل الله الكريم أن تضمنت عدة مباحث،  ،أحكام الجنائز نمجملة  فهذه خالصة في 

 . (1)إن ربي قريب مجيب ،اينفع بهخالصًة، وأن 
 ما يفعل عند االحتضارالمبحث األول: 

 وفيه مسائل:
وذكر آيات الرجاء  ،بالله سبحانه وتعالىر على إحسان ظنه تنبيه المحتض  يستحب  األولى:

ن ليحس    ؛حسن أعماله عندهأكر وذ   ،وتبشيره بما أعده الله تعالى للمسلمين ،وأحاديث العفو عنده
هري: حضرنا ماسة الم  ابن ش  لقول  ؛وهذا األدب مستحب باالتفاق ،ظنه بالله تعالى ويموت عليه

، فجع  ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشر  رسول ياًل عمرو بن العاص، وهو في سياقة الموت، يبكي طو 
 .(1)أخرجه مسلم« ...بكذا بكذا؟ أما بشر   الله 

قال رسول الله  قال:الخدري،  سعيد  ر: ال إله إال الله؛ لحديث أبي حتض  يسن تلقين المالثانية: 
« :أن النبي »، أنس   لحديثو  ،(3). أخرجه مسلم«لقنوا موتاكم ال إله إال الله  دخ  على
 .(4)أخرجه أحمد«. ، ق : ال إله إال الله: يا خال   من بني النجار يعوده، فقال له رسول الله رج   

بتلقين الموتى ما يدل  على تعيُّن الحضور عند المحت ض ر؛ لتذكيره  وفي أمره »قال القرطبي: 
 .(5)«وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، وال خالف في ذلك

 .أولى فهنا ،موضع   ك  في مطلوب ذلك ألن ؛ومداراة   بلطف  ويكون التلقين 
 .(6)«وهذا مجمع عليه ،القبلةستقب  به يستحب أن ي  »قال النووي:  الثالثة:

                                 
 وله جزي  الشكر والدعاء. kmy424@gmail.comالبريد:(آم  ممن يطلع عليه أن يفيدني بأي مالحظة  على 1)

 اتفاق العلماء على استحباب هذا األدب. (136/ 1)في شرحه النووي ونق   .(111(صحيح مسلم )1)

 .(719(صحيح مسلم )3)

 اف الخيرةإتح في البوصيري وقال .قوي هسند: (333/ 4نتائج األفكار ) في ابن حجر  ( قال 11543)أحمد  (مسند4)
 .سنده صحيح: (1/419)

 .(593/ 1المفهم لما أشك  من تلخيص كتاب مسلم )(5)

داود  وأب. أخرجه «اوأمواتً  قبلتكم أحياءً »عن البيت الحرام:  . وفي المسألة أخباٌر، منها: قوله (5/116(المجموع )6)
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ليصير وجهه إلى  ؛رفع رأسه قلياًل وي   ،على قفاه أن يكون :أحدهما ،قوالنوفي كيفيته المستحبة 
لبراء بن ل بقوله ستأنس لهذا وقد ي   ،لى جنبه األيمن مستقب  القبلة: أن يكون عوالثاني ،القبلة
أخرجه «. قك األيمناضطجع على ش  إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوء  للصالة، ثم »: عازب  

 .(1)البخاري
 بعد الوفاة بالميتما يفعل المبحث الثاني: 

 وفيه مسائل:

على أبي  دخ  رسول الله »أم سلمة، قالت:  ؛ لحديثتغميض عينيه ن  إذا مات س  : األولى
ناس من أهله، ، فضج «بض تبعه البصرإن الروح إذا ق  »، فأغمضه، ثم قال: (1)هبصر   ق  وقد ش   ،سلمة
اللهم »، ثم قال: «فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون ؛ال تدعوا على أنفسكم إال بخير  »فقال: 

لفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب خ  وارفع درجته في المهديين، وا   ،اغفر ألبي سلمة
 .(3). أخرجه مسلم«ر له فيهله في قبره، ونو    سح  ف  العالمين، وا  

وأال يقول إال خيرًا؛  ،ينبغي لمن حضر الميت أن يدعو بالخير؛ ألنه وقت تأمين  للمالئكةالثانية: 
فإن  ؛اإذا حضرتم المريض، أو الميت، فقولوا خيرً : »أم سلمة، قالت: قال رسول الله  فعن

 .(4). أخرجه مسلم«المالئكة يؤمنون على ما تقولون
                                                                                                     

. «في حديثه نظر :قال البخاري ،نانعبد الحميد بن س  فيه »(: 3/45( وقال الع قيلي في الضعفاء الكبير )1795)
، فقالوا: توفي وأوصى حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور    ن أبي قتادة، أن النبي( ع1335لحاكم )وأخرج ا

. «وقد رددت ثلثه على ولده ،أصاب الفطرة: »حتضر، فقال ه إلى القبلة لما ا  بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوج  
عن عبد الرحمن بن  (6635لبيهقي )، وأخرج ا«ه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديثيال أعلم في توج»قال الحاكم: 

قال «. ايتً ا ومأول من استقب  القبلة حي   وكان البراء بن معرور  »قال:  -ذكرها في قصة   -عبد الله بن كعب بن مالك  
البن أبي الدنيا  ،المحتضرين. وفي كتاب «إسناده صحيح»(: 3/154، وفي إرواء الغلي  )«وهو مرس  جيد»البيهقي: 

إسناده » (:31التكمي  لما فات تخريجه من إرواء الغلي  )ص، قال في «وجهوني»قال: عن حذيفة، ( 114)ص
 «.صحيح

 (.149(صحيح البخاري )1)

وصار ينظر إلى الشيء ال يرتد إليه  ،وهو الذي حضره الموت ،ص  خ  معناه ش  : (6/111)صحيح مسلم   قال النووي في شرح(1)
إن الروح إذا قبض تبعه » :قوله. و يقبح منظره لو تر  إغماضه؛ لئال ستحباب إغماض الميتاوأجمع المسلمون ... طرفه
 ؟ اهـ.يذهبا أين معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرً  «البصر

 .(713(صحيح مسلم )3)

 .(717صحيح مسلم )(4)
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قالت: سمعت رسول الله  ،سلمة ما روت أم زل بهـمصيبة  تن أن يقول عند أي    للمؤمن ي سنُّ  الثالثة:
  :اللهم أ ج ر ن ي في مصيبتي ،فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون ،ما من عبد  تصيبه مصيبة»يقول، 

ل ف  لي خًيرا منها إال أ ج ر ه   ،و أ خ 
لف له خيرًا منها ،الله في مصيبته (1) قالت: فلما توفي أبو  «وأ خ 
 .(1). أخرجه مسلمرسول  الله  ،فأخلف الله لي خيرًا منه ،سلمة قلت كما أمرني رسول الله

حين  عائشة، أن رسول الله ؛ لحديث (3)، اتفاقًايستره بشيء   الميت ىأن يغط  يسن  الرابعة:
 .(4). أخرجاه«رة  ب  ح   رد  ي بب  ج   توفي س  

، إذ وقع عن ، قال: بينما رج  واقف بعرفة  ابن عباس  ال يغطى رأس الم حر م؛ لحديث  الخامسة:
، وكفنوه في ثوبين، وال تحنطوه، وال وسدر   اغسلوه بماء  : »قال النبي ف ،(5)راحلته، فوقصته
 .(6). أخرجاه«افإنه يبعث يوم القيامة ملبيً  ؛تخمروا رأسه

جابر بن عبد الله، قال: ؛ لحديث (7)والبكاء عليه ،(9)هوتقبيل   ،يجوز كشف وجه الميت السادسة:
 وجعلوا ينهونني، ورسول الله  ،، فجعلت أكشف الثوب عن وجهه، وأبكيحد  بي يوم أ  صيب أ  أ  

وهو   ح، فتيمم النبي  ن  ن عائشة، قالت: أقب  أبو بكر من مسكنه بالسُّ وع ،(7)أخرجاه« ال ينهاني
 ،(13)أخرجه البخاري...«. بكى ثمعليه، فقبله،  وجهه، ثم أكب   ، فكشف عنبرة  ح   رد  ى بب  مسج  

 إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله و ، هابن   إبراهيم  ، قال: أخذ رسول اللهعن أنس  و 
، ثم «إنها رحمة يا ابن عوف  »: وأنت يا رسول الله؟ فقال: رفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف  ذ  ت  

                                 
 «.والقصر أفصح وأشهر ،بقصر الهمزة ومدها(: »6/111)قال النووي في شرح صحيح مسلم  (1)

 .(717(صحيح مسلم )1)

 «.(و) ويسجيه بثوب  (... و) وإذا مات استحب أن يغمضه»: (191/ 3) الفروعقال في (3)

 .اليمن برود من ضربٌ  رةب  ح  . وال(741صحيح مسلم )( 5714(صحيح البخاري )4)

 الوقص: كسر العنق.( 5)

 . (1136صحيح مسلم ) (1165صحيح البخاري )(6)

مع القول بجواز تقبيله، إال أنه ال يشرع أن ي دعى أحد أقاربه أو غيرهم ألج  تقبيله؛ ألن ستره وعدم كشفه هو األص ، وقد (9)
 ،هد عليهار محاسن الحي التي ع  أن الموت سبب تغيُّ يبدو على وجه الميت شيء ال يحسن االطالع عليه؛ وذلك 

 .تغميضه وتغطيته ن د بولذلك 

الذي ي عذب على أن المراد بالبكاء  ،هم على اختالف مذاهبهم(: وأجمعوا كلُّ 6/117)قال النووي في شرح صحيح مسلم  (7)
 .ال مجرد دمع العين ،ونياحة   بصوت   البكاء   عليه الميت، هو

  .(1491صحيح مسلم ) (4373صحيح البخاري )(7)

 (.1141(صحيح البخاري )13)
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إن العين تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك : »ال أتبعها بأخرى، فق
 .(1). أخرجاه«يا إبراهيم لمحزونون

أبي هريرة، قال: ؛ لحديث (1)وندب   ،فع صوت  البكاء بر  وهي ،تحرم النياحة على الميت السابعة:
«. والنياحة على الميت ،اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب»: قال رسول الله 
 .(3)أخرجه مسلم
ليس منا من ضرب : » ، قال: قال رسول اللهابن مسعود  ما جاء في حديث  ويحرم أيًضا

 ،النياحةوالمراد بدعوى الجاهلية:  ،(4). أخرجاه«الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية
إن » قال: أبي موسى،أيًضا ما جاء في حديث  يحرمو  ،(5)والدعاء بالوي  وشبهه ،بة الميتد  ون  

هي التي ترفع صوتها : صالقةوال ،(6). أخرجاه«برئ من الصالقة، والحالقة، والشاقة رسول الله 
والشاقة التي تشق ثوبها عند  ،هي التي تحلق شعرها عند المصيبة :والحالقة ،عند المصيبة

 .(9)المصيبة
وال تنافي الصبر  ،وجه النوح والتسخط غير ذا كانت علىإاليسيرة ات الكلميرخص في  الثامنة:
جع  يتغشاه، فقالت فاطمة:   ، قال: لما ثق  النبيأنس  حديث ، من نحو ما جاء في الواجب

ا ، فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب رب  «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»وا كرب أباه، فقال لها: 
 ،يا أبتاه إلى جبري  ننعاه، فلما دفن، قالت فاطمة: يا أنس ،أواهن جنة الفردوس مدعاه، يا أبتاه، م  

وإنا بفراقك : »قال و  ،(7)أخرجه البخاري«. التراب أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله 
وال تسخط  ،هذا ونحوه من القول الذى ليس فيه تظلم للمقدورف ،(7). أخرجاه«يا إبراهيم لمحزونون

                                 
 .(1315مسلم ) صحيح( 1333صحيح البخاري )(1)

 .(154(المطلع )ص1)

 .(69صحيح مسلم )(3)

 .(133صحيح مسلم )( 1179(صحيح البخاري )4)

 .(1/113شرح النووي على صحيح مسلم  )(5)

 . (134صحيح مسلم ) (1176صحيح البخاري )(6)

 .(1/113شرح النووي على صحيح مسلم  )(9)

 .(4461صحيح البخاري )(7)

 .(1315صحيح مسلم )( 1333صحيح البخاري )(7)
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 .(1)فهو كمجرد البكاء ،له سخاطإوال  ،على الرب
 ،للصالة عليهكطلب كثرة الجماعة   ،شرعي   لقصد  خبار بموت الميتاإلال بأس ب التاسعة:

، أو كاألربعين، والمائة ،ا للعدد الذي و ع د  بقبول شفاعتهم له للدعاء للميت، وتتميمً تحصياًل و 
للناس نعى  أن رسول الله »أبي هريرة وفي مث  هذا جاء حديث لتشييعه وقضاء حقه في ذلك، 

 أو امرأةً  - أسودأن رجاًل  ،عن أبي هريرةوفيهما  ،(1). أخرجاه«النجاشي في اليوم الذي مات فيه
أفال كنتم آذنتموني »عنه، فقالوا: مات، قال:   كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي  -سوداء

 .(3)«فصلى عليها ،فأتى قبرها -قبرها :أو قال -دلوني على قبره ،به
فهذا  ،(4)«ينهى عن النعي سمعت رسول الله » قال: ،حذيفةوأما ما أخرجه الترمذي عن 

ر التفجع عليه، كر مفاخر الميت، ومآثره، وإظهانعي الجاهلية المشتم  على ذ   محمول على مث 
 .(5)وإعظام حال موته

 ،وزكاة   ،ونذر   ،من إخراج كفارة   ،وما فيه إبراء ذمته ،الميت في قضاء دين ةسارعالم جبت العاشرة:
قة بدينه نفس المؤمن معل  »قال:  أبي هريرة، عن النبي  ؛ لحديثوعارية   ،وغصب   ،ورد أمانة  
قال  أن رسول الله  ،عن عبد الله بن عمرو  و  ،(6). أخرجه الترمذي وابن ماجه«قضى عنهحتى ي  

القت  في سبي  الله يكفر ك  »وفي رواية :  ،(9). أخرجه مسلم«ينإال الد   غفر للشهيد ك  ذنب  ي  »
ين، ؤتى بالرج  المتوفى، عليه الد  كان ي     أن رسول الله» ،عن أبي هريرةو  ،«ين، إال الد  شيء  

صلى، وإال قال للمسلمين: صلوا على  ث أنه تر  لدينه وفاءً د   فإن ح   ؟فيسأل: ه  تر  لدينه فضاًل 
فتح الله عليه الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين  صاحبكم، فلما

هذه النصوص فيها التحذير من ف ،(7). أخرجاه« فلورثتهقضاؤه، ومن تر  مااًل  ا، فعلي  فتر  دينً 
 وأن المتعين المبادرة بوفائه.   ،ينالتساه  بالد  

                                 
 .(135)ص نعدة الصابري(1)

 .(751صحيح مسلم )( 1145صحيح البخاري )(1)

 .(756صحيح مسلم ) (457صحيح البخاري )(3)

 «.حسن هإسناد» (:3/119)( قال ابن حجر  في فتح الباري 776جامع الترمذي )(4)

 (.4/376اإلعالم بفوائد عمدة األحكام )( 5)

 «.صحيح أو حسن هإسناد» (:1/733خالصة األحكام )( وفي 1413سنن ابن ماجه ) (1397جامع الترمذي )(6)

 .(1776صحيح مسلم )(9)

 .(1617صحيح مسلم ) (1177)صحيح البخاري (7)
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أبي هريرة، في حديث ف ؛ودفنه ،والصالة عليه ،وتجهيزه ،في تغسي  الميت ي سارع الحادية عشرة:
أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك  »قال:   ،عن النبي 

إال أن  ،والحديث وإن كان وارًدا في حملها إلى قبرها ،(1). أخرجاه«كان شرا تضعونه عن رقابكم
 .(1)إلى الخير، أو ليستراح منهويقر ب   به عج  لي   ؛اأيضً  الميت على اإلسراع بتجهيز اتنبيهً فيه 

 غسل الميتالمبحث الثالث: 
 وفيه مسائل:

وأوصى أنس أن  ،(3)ه أسماءله زوج  غس   ي قدم في تغسيله وصيُّه؛ فقد وص ى أبو بكر  أن ت  : األولى
 .(4)بن سيرين يغسله محمد

يجمع بين الرجلين من   كان النبي»، قال: جابر   ؛ لحديث(5)شهيد المعركةال يغس  الثانية: 
مه في قد   ،شير له إلى أحدهما، فإذا أ  «ا للقرآنأيهم أكثر أخذً »، ثم يقول: واحد   في ثوب   قتلى أحد  

 ص   ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا، ولم ي  «أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة»اللحد، وقال: 

                                 
 .(744صحيح مسلم )( 1315صحيح البخاري )(1)

بالميت ألج  قدوم  نتظارالينبغي اال إلى أنه  -ابن باز ، وابن عثيمين -. ونبه الشيخان(7/417)(1)(فتاوى اللجنة الدائمة 1)
البن باز  ،فتاوى نور على الدرب .ولمن فاته الصالة عليه أن يصلي على قبره -يسيرةً  اللهم إال مدةً  -م ن بع د م ن أقاربه

ص وكما خ  : »...(7/33سير أعالم النبالء )قال الذهبي في  .(19/99عثيمين )بن ( مجموع فتاوى ورسائ  ا14/113)
ر، بخالفنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا كلهم عليه، داخ  بيته، من عليه التغيُّ ألنه هو أ   ؛نه يومين، ويكره تأخير أمتهبتأخير دف

نح، فهذا كان سبب الصديق من السُّ  فطال لذلك األمر، وألنهم ترددوا شطر اليوم األول في موته، حتى قدم أبو بكر  
الختالفهم في موته، أو في مح  دفنه، أو   وإنما أخروا دفنه»: (1/74شرح الموطأ ) في الزرقانيوقال « التأخير

الشتغالهم في أمر البيعة بالخالفة حتى استقر األمر على الصديق، ولدهشتهم من ذلك األمر الهائ  الذي ما وقع قبله وال 
، أو م عن المشي، أو لخوف هجوم عدو  وبعضه ،النطق نا عوبعضهم عاجزً  ،بال روح   بعده مثله، فصار بعضهم كجسد  

 .«عليه غفير   م   لصالة ج  

له شواهد » (:3/559السنن الكبرى )( قال البيهقي في 13767مصنف ابن أبي شيبة )( 6119(مصنف عبد الرزاق )3)
أبا بكر  لت زوجهاميس غس  أن أسماء بنت ع   ،عن سعد بن إبراهيم ،مراسي  عن ابن أبي مليكة، وعن عطاء بن أبي رباح  

(: 1/19وفي ما صح من آثار الصحابة في الفقه )«. رضي الله عنه، وذكر بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بذلك
 .«حسن»

 «.صحيح هإسناد(: »33صالتكمي  )وفي . (9/15الطبقات الكبرى )(4)

وقال ابن هبيرة ، «معركة الكفار ال يغس واتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في » (:5/366شرح السنة )قال البغوي في (5)
 .« غس  واتفقوا على أن الشهيد المقتول في المعركة ال ي  » (:1/197)في اإلفصاح 
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 .(1)أخرجه البخاري«. عليهم
ن إ» :عبد الله بن عمرلقول  ؛كالحريق والغريق والمقتول ظلًما  ،شهيد غير المعركة ي غس  الثالثة:

 .(1). أخرجه مالك«ا يرحمه اللهلي عليه، وكان شهيدً ن وص  ف     وك  س   عمر بن الخطاب غ  
قط الرابعة:  له أحوال ثالثة: ، وهو المولود قب  تمامه،الس  
قال ابن ، ويدفن. صلى عليه، ويلف في خرقة  ، فإنه ال يغس ، وال ي  له أربعة أشهر   م يأت  إذا ل أولها:
 .(3)«ا، إال عن ابن سيرينوال نعلم فيه خالفً »قدامة: 
قال ابن  صلى عليه،وي   ،غس فإنه ي   -أي يرفع صوته عند الوالدة -سته يو  ،اخرج حي  ين أ ثانيها:
 ،ه   واست   ،رفت حياتهقال ابن المنذر: أجمع أه  العلم على أن الطف  إذا ع   ،بغير خالف  »قدامة: 

 .(4)«لي عليهص  
لما روى المغيرة، ... لي عليه  وص  س   غ   لم يسته ، فقال أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر  ذا إ» ثالثها:
 ...واحتج به ذكره أحمد... ،(5)رواه أبو داود والترمذي« والسقط يصلى عليه»قال:   أن النبي
أخبر في حديثه الصادق   فإن النبي؛ صلى عليه كالمسته فخ فيه الروح في  مة ن  س  وألنه ن  

 . (9)«(6)المصدوق، أنه ينفخ فيه الروح ألربعة أشهر
لو استقبلت من أمري ما »عائشة: ؛ لقول (7)إجماًعا ،  زوجهايجوز للمرأة أن تغس    الخامسة:

                                 
 .(1343صحيح البخاري )(1)

 .(1/463موطأ مالك )(1)

 لم يص    ،واتفقوا على أن السقط إذا لم يبلغ أربعة أشهر  (: »1/199) وقال ابن هبيرة في اإلفصاح (1/377المغني )(3)
 «.عليه

 .(1/377المغني )(4)

والعم  عليه عند بعض ... هذا حديث حسن صحيح»( قال الترمذي: 1331جامع الترمذي ) (3173(سنن أبي داود )5)
صلى على الطف ، وإن لم يسته  بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد، وغيرهم قالوا: ي   أه  العلم من أصحاب النبي 

 .«وإسحاق

 .(1643صحيح مسلم )( 3137(صحيح البخاري )6)

 .(1/377المغني )(9)

وقال النووي في  ،«أجمع أه  العلم على أن للمرأة أن تغس  زوجها إذا مات» (:5/334األوسط )قال ابن المنذر في (7)
 ،س  زوجهاأن األمة أجمعت أن للمرأة غ :وكتاب اإلجماع فشرانق  ابن المنذر في كتابيه اإل» (:5/131المجموع )

فهو  ،فإن ثبتت عنه ه،وأما الرواية التي نقلها صاحب الشام  وغيره عن أحمد أنها ليس لها غسل ،وكذا نق  اإلجماع غيره
 «.محجوج باإلجماع قبله



 اْلَجَناِئِز اْلُخاْلَصُة ِفْي َأْحَكاِم

7 

 

رضي  غسلت أبا بكر وألن أسماء بنت ع ميس   ،(1). أخرجه أبو داود«نساؤهاستدبرت، ما غسله إال 
  .الله عنهما

 ،(1)أخرجه عبد الرزاق ،؛ ألن علي ا غس  فاطمة  زوجته في قول أكثر الفقهاءويجوز للزوج أن يغس   
 .فكذا الغس  ،باقية ة الوفاة واإلرث  د  وألن آثار النكاح من ع   ،وقياًسا على جواز تغسي  المرأة زوجها

  الصبي غس   أجمع ك  من نحفظ عنه من أه  العلم على أن المرأة ت  » :قال ابن المنذر السادسة:
حمد: لهن أ ونق  ابن قدامة عن اإلمام .(3)«واختلفوا في سن الصبي الذي تغسله المرأة ...الصغير

... وال عورة لهن من له دون السبع لم نؤمر بأمره بالصالة، أل ؛غس  من له دون سبع سنين
 ،«وفرقوا بينهم في المضاجع»قال:   ا ليس للنساء غسله؛ ألن النبيوالصحيح أن من بلغ عشرً 
ألنه في معناه، ؛ لحق بمن دون السبع. ومن دون العشر يحتم  أن ي  وأمر بضربهم للصالة لعشر  

 ألنه يفارقه في أمره بالصالة، وقربه من المراهقة. ؛ ال يلحق بهويحتم  أ
 ؛ ألن عورةف، من أن الرج  ال يغس  الجاريةالصحيح ما عليه السلفقال ابن قدامة:  ،ما الصغيرةفأ

الجارية أفحش، وألن العادة معاناة المرأة للغالم الصغير، ومباشرة عورته في حال تربيته، ولم تجر 
 .(4)العادة بمباشرة الرج  عورة الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت

ال ينظر الرج  »قال:  الخدري، أن رسول الله  أبي سعيد   ت ستر عورته وجوبًا؛ لحديث السابعة:
 .(6)وقد أجمع العلماء على ذلك ،(5)أخرجه مسلم«. إلى عورة الرج ، وال المرأة إلى عورة المرأة

 لما أرادوا غس  النبي »: عائشة لقولعدا ما يستر عورته؛  -وال تم ز ق -خلع ثيابهت   الثامنة:

                                 
 .«إسناده صحيح»(: 9/141. قال البيهقي في دالئ  النبوة )(3141سنن أبي داود )(1)

، وقال ابن حجر في «قد أنكر أحمد هذا الحديث» (:1/6التحقيق )قال ابن الجوزي في  (6111مصنف عبد الرزاق )(1)
وقد احتج بهذا الحديث أحمد، وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دلي  إسناده حسن... » (:1/175التلخيص الحبير )
 .«على صحته عندهما

 .(5/337األوسط )(3)

 .(1/371المغني )(4)

 .(337صحيح مسلم )(5)
ا  وحرمة المؤمن ميتً  ،السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت(: »3/4االستذكار )قال ابن عبد البر في (6)

فضي الغاس  إلى ومن السنة المجتمع عليها أن ال ي  ...، ا إال وعليه ما يسترهأن يغس  ميتً  وال يجوز ألحد   ،اكحرمته حي  
فال نعلم فيه  ،وأما ستر ما بين السرة والركبة» (:1/337المغني )ابن قدامة في وقال «. فرج الميت إال وعليه خرقة

 «.(و)ونظرها  (و)ويحرم مس عورته »: (175/ 3الفروع )قال ابن مفلح  في «. اخالفً 
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من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما  الله  د رسول  أنجر    ،قالوا: والله ما ندري
نه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية ق  اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رج  إال وذ  

فغسلوه وعليه  وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله  أن اغسلوا النبي  ؟ن هوالبيت ال يدرون م  
لو »ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، وكانت عائشة تقول:  ،قميصه، يصبون الماء فوق القميص

 .(1). أخرجه أبو داود«استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إال نساؤه
ونحن نغس   ينا النبي أم عطية، قالت: دخ  علجاء في صفة تغسي  الميت حديث  التاسعة:

، واجعلن في وسدر   ا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء  ا، أو خمسً اغسلنها ثالثً »ابنته، فقال: 
قوه، فقال: فألقى إلينا ح   ،فلما فرغنا آذناه« فآذنني ن  ، فإذا فرغت  (1)ا من كافور  ا أو شيئً اآلخرة كافورً 

وفي رواية :  ،«ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها»وفي رواية :  ،(3). أخرجاه«أشعرنها إياه»
وذلك بأن  ،صفة تغسي  الميت فيهالحديث وهذا  ،«، وألقيناها خلفهافضفرنا شعرها ثالثة قرون  »
مسح أسنانه وأنفه، في ي». قال ابن قدامة: اليمين على اليسار ابدأ بغس  أعضاء الوضوء م ق د  مً ي  

إدخال الماء فاه وأنفه ال  ؛ ألندخ  الماء فاه، وال منخريه، في قول أكثر أه  العلموال ي  ... رفق  
أو ما  ،ويستعم  أثناء الغس  السدر   ،(4)«ال يؤمن خروجه في أكفانهفؤمن معه وصوله إلى جوفه، ي  

غس له بما يقوم مقامه فإن لم يجد السدر »قال ابن قدامه:  ،يقوم مقامه في التنظيف كالصابون
جاز؛ ألن الشرع ورد بهذا  ،وإن غس له بذلك مع وجود السدر ،تنظيفه ن المقصودأل ؛ويقرب منه

 ويكرر التغسي  حسب .«فيتعدى إلى ك  ما وجد فيه المعنى ،وهو التنظيف ،ى معقول  لمعنً 
فقد  ،والموتى يختلفون ،«إن رأيتن ذلك»:  لقوله ؛ويرجع ذلك إلى نظر الغاس  ،المصلحة

 ،من العناية أو نحو ذلك فيحتاج إلى مزيد   أو أثر لصوقات   لطول مرض   ؛يكون في الجسد أوساخ
أو  ،أو خمس   ثالث   ،على وتر   غسله يقطعو  .زيادة  الفال يحتاج إلى  ،اا نظيفً وقد يكون جسده طيبً 

                                 
 .«إسناده صحيح»(: 9/141. قال البيهقي في دالئ  النبوة )(3141سنن أبي داود )(1)

ألنه نكرة في  ؛واألول محمول على الثاني ،هو شك من الراوي أي اللفظتين قال» (:3/117)فتح الباري قال ابن حجر  في (1)
 «.منه فيصدق بك  شيء   ،سياق اإلثبات

والحقو: ما فوق الور ، والمراد هنا: اإلزار، وإطالق الحقو عليه  .(737صحيح مسلم )( 1154صحيح البخاري )(3)
ثم فوقه  ،والمعنى: اجعلنه يلي جسدها، ها، والشعار: الثوب الذي يلي الجسدا لاجعلنه شعارً  :أي «أشعرنها»للمجاورة. 
 .األكفان

 .(1/341المغني )(4)
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وألنه ال يحص   ،«ااغسلنها ثالثً »:  لقوله ؛واحدة   وال ينبغي االقتصار على غسلة   ،أو أكثر ،سبع  
 ويخلط يدق ،وهو نوع من الطيب أبيض ،ايجع  في الغسلة األخيرة كافورً و  ،بها كمال اإلنقاء

ألج  أن  ؛ع  في األخيرةولذا ج   ،وطرد الهوام عنه في قبره ،وتصليبه ،ب بدن الميتيلتطي ؛بالماء
لقي وأ   ،ينبالناصية والجان ،نع  ثالثة قرو ثم ج   ،ن ق ض  رأسها وغس  فإن كان الميت امرأةً . يبقى
 .(1)وتنظيف الشعر من األوساخ ،وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة ،خلفها

، إذ وقع عن ، قال: بينما رج  واقف بعرفة  ابن عباس  كما جاء في غس  الميت حديث  العاشرة:
. «...تحنطوه، وكفنوه في ثوبين، وال وسدر   اغسلوه بماء  : »قال النبي ف ،راحلته، فوقصته

واألفض  أال ينقص  ،سله مرًة واحدةً دل  الحديث على أنه يجوز االقتصار على غ  فقد  ،(1)أخرجاه
؛ لحديث أم عطية. ودل  الحديث أيًضا: والمراد أنه يدق  ،وسدر   غسله بماء   على ندب عن ثالث 

إال  ،على الميت -وهو أخالط من طيب   -ضع الحنوطو ودل  أيًضا على ندب  ،ويخلط بالماءورقه 
أخرجه عبد  .«اعليه ذرورً  رُّ ذ  أنه كان يطيب الميت بالمسك، ي  »عن ابن عمر قد صح و  ،المحر م
أخرجه عبد  «ومرافقه بالمسك ،بع مغابن الميتيت  »قال: كان ابن عمر  ،عن نافع  و  ،(3)الرزاق
 .(4)الرزاق

ا الغاس  يديه إمرارً  ر  فإن أم  ... بع  ت  ليس في عصر البطن سنة تـ  »: ابن المنذرقال  الحادية عشرة:
 .(5)«فحسن، وإن تر  فلم يفع  ذلك، فال بأس به ،ا إن كان هنا ليخرج شيئً  ؛ا على بطنهخفيفً 

واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره، فقالت طائفة: يؤخذ »أيًضا:  ابن المنذر قال الثانية عشرة:
ابن  قال .وكرهت طائفة ذلك ،ايؤخذ إذا كان فاحشً : أحمد، وإسحاق وقال ...من شعره وأظفاره

، فإذا مات ألن المأمور بأخذ ذلك من نفسه الحيُّ  ؛إلي   : الوقوف عن أخذ ذلك أحبُّ المنذر
 .(6)...«انقطع األمر، ويصير جميع بدنه إلى البالء

ا من ن  م  ف   ،ميتكنا نغس  ال» :ابن عمر ن غس   ميًتا؛ لقولال يجب االغتسال على م   الثالثة عشرة:

                                 
 (.4/163منحة العالم )(1)

 . (1136صحيح مسلم ) (1165صحيح البخاري )(1)

 .(6143مصنف عبد الرزاق )(3)

 .«صحيح»: (1/7وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه ) (6141مصنف عبد الرزاق )(4)

 .(5/317األوسط )(5)
 .(5/317(األوسط )6)
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 .(1). أخرجه الدارقطني«ومنا من ال يغتس  ،يغتس 
 التكفينالمبحث الرابع: 

 وفيه مسائل:

 ؛ لحديث ابن عباس  (1)ًما على د ين  وإرث  ووصية  قد  م   الكفن أو ثمنه من مال الميتيكون : األولى
،  (3)رةً م  تر  إال ن  ، فلم ي   يوم أحد   ت  مصعب بن عمير  ق  » :اب  خب   لقولو  ،«وكفنوه في ثوبيه»: مرفوًعا

غطوا : »النبي  طي بها رجاله خرج رأسه، فقالا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجاله، وإذا غ  ن  ك  
فيه دلي  على أن الكفن من رأس »قال النووي:  ،(4). أخرجاه«بها رأسه، واجعلوا على رجليه اإلذخر

ولم يسأل ه  عليه دين  ،أمر بتكفينه في نمرته ألن النبي  ؛وأنه مقدم على الديون ،المال
 .(5)«وال يبعد من حال من ال يكون عنده إال نمرة أن يكون عليه دين ؟مستغرق أم ال

: قال: قال رسول الله  ،ابن عباس   ؛ لحديث(6)اإجماعً ، يسن أن يكون لون الكفن أبيًضاالثانية: 
وقال:  ،أخرجه الترمذي .«فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم ؛لبسوا من ثيابكم البياضا  »
 .(9)«حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أه  العلم»

إذا كفن أحدكم أخاه، : »قال  النبيأن  ،جابر   ن الكفن؛ لحديثحس   ويسن أن ي   الثالثة:
وإنما  ،والمغاالة ونفاسته ،رف فيهوليس المراد بإحسانه الس  » ،(7). أخرجه مسلم«فليحسن كفنه

ال أفخر  ،اوكونه من جنس لباسه في الحياة غالبً  ،وتوسطه ،وستره ،وكثافته ،ونقاؤه ،نظافته :المراد
 .(7)«وال أحقر ،منه

ن ف   ك    أن رسول الله » عائشةأي لفائف؛ لحديث  ،يسن أن يكفن الرج  في ثالثة أثواب   الرابعة:

                                 
مع به بين وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما ج  »: (1/137التلخيص الحبير )( وقال في 1713قطني ) سنن الدار(1)

 «.مختلف هذه األحاديث

 «.وأنه مقدم على الدين والورثة ،واتفقوا على وجوب تكفين الميت(: »1/197) قال ابن هبيرة في اإلفصاح (1)

 .(1/616المصباح المنير ). (كساء فيه خطوط بيض وسود تلبسه األعراب3)

 .(743صحيح مسلم )( 4371صحيح البخاري )(4)

 .(9/6شرح النووي على صحيح مسلم  )(5)

 «.مجمع عليهوهو » (:9/7)قال النووي في شرح صحيح مسلم  (6)

 (.774جامع الترمذي )(9)

 .(743) صحيح مسلم(7)

 .(9/11شرح صحيح مسلم  )في النووي قاله (7)
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 .(1)أخرجاه .«ليس فيهن قميص وال عمامة ،سف  ر  من ك   سحولية   ،بيض   يمانية   في ثالثة أثواب  
 بي ابن سلول  ابن عمر، قال: لما توفي عبد الله بن أ  لحديث  ؛ن في القميصيكفيجوز الت الخامسة:

 .(1)هاأخرج«. ه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، فسأله أن يعطي  جاء ابنه إلى رسول الله 
إذا »: ، قال: قال النبي ابر  وهو تبخيره بالعود؛ لحديث ج ،يسن تجمير الكفن السادسة:

أنها قالت  ،عن أسماء بنت أبي بكر  وفي الموطأ  ،(3)أخرجه أحمد«. اأجمرتم الميت، فأجمروه ثالثً 
 ،(4)«وال تتبعوني بنار   ،ااطً ن  ، ثم حنطوني، وال تذروا على كفني ح  أجمروا ثيابي إذا متُّ »ألهلها: 

 .(5)«وك  من نحفظ عنه من أه  العلم يستحبون إجمار ثياب الميت»:وقال ابن المنذر 
؛ لما  ،المرأة ثوب ساتر للبدنو الواجب في كفن الرج   السابعة: لكن األفض  للرج  ثالثة أثواب 

قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أه  العلم يرى أن »فقال ابن قدامة:  ،وأما المرأة ،تقدم
ألن المرأة تزيد في حال حياتها على الرج   ؛ب ذلكستح  ، وإنما ا  تكفن المرأة في خمسة أثواب  

 ، بسند  فيه ضعف،داود وأب روىوقد  ،(6)«لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت ؛في الستر
 وفاتها،عند  بنت رسول الله    أم كلثوم  كنت فيمن غس  »الثقفية، قالت:  ن ليلى بنت قانف  ع

بعد في  درجت  قاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أ  الح   فكان أول ما أعطانا رسول الله 
عن  ،زقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيدو  وروى الج  »وقال ابن حجر :  ،(9)«الثوب اآلخر

كما يخمر  ،وخمرناها ،فكفناها في خمسة أثواب  » :قالت ،عن أم عطية   ،عن حفصة   ،هشام  

                                 
يروى بفتح السين وضمها، فالفتح منسوب إلى السحول،  «سحولية». (741) صحيح مسلم( 1164صحيح البخاري )(1)

، وهو الثوب فهو جمع سح    ،وأما الضم ،وهي قرية باليمن ،ار؛ ألنه يسحلها: أي يغسلها، أو إلى سحول  وهو القص  
 .(1/533المصباح المنير ). القطن :الكرسفو  .(1/349النهاية في غريب الحديث واألثر ) .األبيض النقي

 .(1994صحيح مسلم )( 1167صحيح البخاري )(1)

وال أظن هذا الحديث »: معين أنه قالبن  يحيى عن( 3/567السنن الكبرى )ونق  البيهقي في  (14543مسند أحمد )(3)
 «.اإال غلطً 

 .(1/164نصب الراية )والزيلعي في  (1/756خالصة األحكام )وصححه النووي في  (1/116موطأ مالك )(4)

 .(5/367األوسط )(5)

 .(1/353المغني )(6)

، رج  مجهول الحال، ولم حكيم  نوح بن يه ف(: »5/51بيان الوهم واإليهام )( قال ابن القطان في 3159سنن أبي داود )(9)
 .«تثبت عدالته
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  .(1)«وهذه الزيادة صحيحة اإلسناد «الحي
تر ثم إن بقي شيء س   ،بالستر ألنها أحقُّ  ته؛عور  تتر الميت س  جميع  ما يستر جدو إن لم ي الثامنة:

يوم  ت  مصعب بن عمير  ق  » :خباب   قولل؛ ع  على باقيه حشيش أو ورقوج   ،وما يليه ،رأسه به
طي بها رجاله خرج رأسه، إذا غطينا بها رأسه خرجت رجاله، وإذا غ  ، كنا رةً م  ، فلم يتر  إال ن  أحد  
 .(1). أخرجاه«غطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه اإلذخر: »النبي  فقال

ما يمكن جمعه من  مع في ثوب  جد جماعة من األموات ج  وو   ،إن لم يوجد إال ثوب واحد التاسعة:
 في ثوب   يجمع بين الرجلين من قتلى أحد    كان النبي»، قال: جابر   ؛ لحديثفيه األموات
أنا »مه في اللحد، وقال: شير له إلى أحدهما قد  ، فإذا أ  «ا للقرآنأيهم أكثر أخذً »، ثم يقول: واحد  

أخرجه «. عليهم ص   لوا، ولم ي  ، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغس  «شهيد على هؤالء يوم القيامة
 .(4). أخرجه البخاري«واحدة   رة  م  ي في ن  أبي وعم    فنفك  »وقال جابر:  ،(3)البخاري

واآلخر: أن المراد أن يقطع الثوب  ،أحدهما: أن يجمع االثنين في ثوب  واحد   ،وهذا له احتماالن
وعن العالمة ابن تيمية، معنى »قال العيني: . على حدة   كفن ك  واحد  وي   ،الواحد بينهما نصفين

للضرورة، وإن لم يستر  ؛ببعضه فيكفن ك  واحد   ،الواحد بين الجماعةالحديث أنه كان يقسم الثوب 
فيقدمه في اللحد، فلو  ،اإال بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث: أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنً 

 .(5)«كيال يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته  ؛لسأل عن أفضلهم قب  ذلك جملةً  واحد   أنهم في ثوب  
وقد ، (6)«اال نعلم فيه خالفً »قال ابن قدامة: ، التي ق ت  فيها ثيابهفي  المعركة شهيديدفن  العاشرة:

والجلود،  ،زع عنهم الحديدـنأن ي   بقتلى أحد   أمر رسول الله »، قال: ابن عباس   جاء في حديث
وله شاهد من  ،(9)فيضع و حديثهو  ،. أخرجه أبو داود وابن ماجه«وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم

درج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع فمات فأ   ،في صدره مي رج  بسهم  ر  »، قال: جابر  حديث 
                                 

 .(3/133فتح الباري )(1)

 .(743صحيح مسلم )( 4371صحيح البخاري )(1)

 .(1343صحيح البخاري )(3)

 . النمرة: بردة من صوف  أو غيره مخططة.(1347صحيح البخاري )(4)

 .(7/154(عمدة القاري )5)

 يعني في مشروعية ذلك واستحبابه، أما الوجوب فقد أشار إلى الخالف فيه. (1/376(المغني )6)

التلخيص وابن حجر  في  (1/749خالصة األحكام )( وضعفه النووي في 1515سنن ابن ماجه ) (3134سنن أبي داود )(9)
 .(1/143الحبير )
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 . (1)أخرجه أبو داود «.رسول الله 
 الصالة على الميتالمبحث الخامس: 

 وفيه مسائل:

: هريرة، قال: قال رسول الله  أبيفعن فض  كبير؛  باعهاوات    ،في الصالة على الجنازة: األولى
، قي : وما «ى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطانمن شهد الجنازة حتى يصل  »

وكان ابن عمر، يصلي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه  ،«مث  الجبلين العظيمين»القيراطان؟ قال: 
 .(1). أخرجاه«لقد ضيعنا قراريط كثيرةً »حديث أبي هريرة، قال: 

يخرج إليه ألج  الصالة على  ؛ فقد كان في المصلى على الجنائزاألفض  أن ي صلى الثانية: 
 عبد الله بن عمر وعن ،«المصلى إلى بهم خرج» على النجاشي كما في صالة النبي   ،الجنائز

الجنائز ا من موضع فأمر بهما، فرجما قريبً  ،منهم وامرأة زنيا برج     أن اليهود، جاءوا إلى النبي»
 .(3). أخرجه البخاري«عند المسجد

: عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص  في المسجد؛ لقول  الصالة على الجنائز تجوز الثالثة:
  نكر ذلك عليها، فقالت: والله، لقد صلى رسول اللهدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأ  ا  »

 .(4)مسلم. أخرجه «وأخيه سهي    ،ي بيضاء في المسجدعلى ابن  
كأه    -مع ما فيه من اإليمان -ا للفسقمن كان مظهرً »قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  الرابعة:
ا ومن امتنع من الصالة على أحدهم زجرً  ،ي عليهم بعض المسلمينفهؤالء ال بد أن يصل   ،الكبائر

وعلى  ،(5)وعلى الغال    ،عن الصالة على قات  نفسه  كما امتنع النبي  ؛ألمثاله عن مث  ما فعله
كان  ،(1)وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصالة على أه  البدع ،(6)المدين الذي ال وفاء له

                                 
 .«على شرط مسلم   هإسناد» (:1/143)التلخيص الحبير و  (1/745خالصة األحكام )( وفي 3133(سنن أبي داود )1)

 .(745صحيح مسلم ) (1313(صحيح البخاري )1)

 .(1317صحيح البخاري )(3)

 .(793صحيح مسلم )(4)

عن زيد بن و  (797مسلم ). أخرجه «عليه قت  نفسه بمشاقص، فلم يص     برج   تي النبي أ  »عن جابر بن سمرة، قال: (5)
صلوا على »فقال:  ،توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله   من أصحاب النبي الجهني، أن رجاًل  خالد  

( وغيره. قال 1913داود ) وأبأخرجه «. في سبي  الله إن صاحبكم غ   »فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: ، «صاحبكم
 «.مإمامه عدا ،مسلمونعليه ال ييصل ،واتفقوا على أن قات  نفسه والغال  » (:1/171) ابن هبيرة في اإلفصاح

 .(1617صحيح مسلم )( و 1177)صحيح البخاري (6)
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فإذا كان في ذلك  ،وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا ...اعمله بهذه السنة حسنً 
ولم يكن  ،يرجو له رحمة اللهومن صلى على أحدهم  ،امث  هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسنً 
ليجمع بين  ؛ودعا له في الباطن ،ولو امتنع في الظاهر ،افي امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسنً 

وأجمع » :قال ابن عبد البرو  ،(1)«المصلحتين كان تحصي  المصلحتين أولى من تفويت إحداهما
وإن كانوا  ،من أج  ذنوبهمالمسلمون على أنه ال يجوز تر  الصالة على المسلمين المذنبين 

 .(3)«أصحاب كبائر
ى يصل  »عبد الله بن عمر: وبعد العصر؛ لقول  ،بعد الفجر لى الميتجوز الصالة عت الخامسة:

 فيصلى عليها ي الو  ،(4). أخرجه مالك«يتا لوقتهمال   على الجنازة بعد العصر، وبعد الصبح إذا ص  
كان   ثالث ساعات  »الجهني:  عقبة بن عامر   التي وردت في حديث المضي قة الثالثة النهي أوقات

حتى ترتفع،  ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً  رسول الله 
. أخرجه «ف الشمس للغروب حتى تغربضي  وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمي  الشمس، وحين ت  

 على يشق وال ،الميت على فيها االنتظار ريؤث    ال ،اجد   قصيرة الثالثة األوقات وهذه ،(5)مسلم
 . الناس

ما »قال:   عائشة، عن النبي للصالة على الجنازة؛ لحديث ةعاكثرة الجم  يستحب السادسة:
. أخرجه «عوا فيهف   ، كلهم يشفعون له، إال ش  صلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائةً ت   من ميت  

فقال: يا   ،ديد  له بق   ، أنه مات ابنٌ ، عن عبد الله بن عباس  ، مولى ابن عباس  ريب  عن ك  و  ،(6)مسلم
كريب، انظر ما اجتمع له من الناس، قال: فخرجت، فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول 

 مسلم   ما من رج   »يقول:  فإني سمعت رسول الله  ؛هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه
. أخرجه «ا، إال شفعهم الله فيه، ال يشركون بالله شيئً يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجاًل 

                                                                                                     
أه  البدع إن مرضوا فال  :وقال .الجهمية والرافضة ال يصلى عليهم :قال اإلمام أحمد» (:1/114) قال في اإلقناع وشرحه(1)

 «.من هذا، فأولى أن تتر  الصالة به ونتر  الصالة بأد  وذلك ألن النبي ؛وإن ماتوا فال تصلوا عليهم ،تعودوهم

 .(14/176مجموع الفتاوى )(1)

 .(3/17االستذكار )(3)

 .(1/117موطأ مالك )(4)

ال تجوز الصالة في هذه األوقات على الميت وال دفنه » (:13/159مجموع فتاوى ابن باز )وفي  .(731صحيح مسلم )(5)
 .«لهذا الحديث الصحيح ؛فيها

 .(749صحيح مسلم )(6)
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 .(1)مسلم
ني، ز  مرثد بن عبد الله اليـ   ؛ لحديث(1)افصاعدً  يستحب أن يصفوا وراء االمام ثالثة صفوف   السابعة:

، ثم قال: أهم ثالثة أجزاء  ، جز  الناس عليها ال  ق  ، فتـ  بيرة، إذا صلى على جنازة  قال: كان مالك بن ه  
أخرجه أبو داود والترمذي وابن «. فقد أوجب ن صلى عليه ثالثة صفوف  م  »: قال رسول الله 

 .(3)ماجه

إجماع وذكر ابن قدامة أن هذا ي عليه، أحق الناس بالصالة عليه من أوصى له أن يصل   الثامنة:
 .(4)عنهم قضايا انتشرتفي   الصحابة
إمام المسجد أولى باإلمامة في الصالة على الجنازة من غيره؛ ف ،ص لي عليه في المسجدإذا لكن 

«. في سلطانه الرج    ؤمن الرج   وال ي  : »األنصاري، قال: قال رسول الله  أبي مسعود  لحديث 
 .«سلطانه في وال أهله، في الرج  تـ ؤ م ن   وال: »له وفي رواية   ،(5)أخرجه مسلم

 وجنائز االمام، يلي مما الذكورجنائز  ع وج   ،واحدةً  صالةً  عليها لي  ص   جنائزتعددت ال إذا التاسعة:
فجع  الرجال  ،اجميعً  أن ابن عمر صلى على تسع جنائز  »؛ لما روى نافع القبلة يلي مما ناثاإل

امرأة عمر  بنت علي    كلثوم    ا، ووضعت جنازة أم   ا واحدً يلون اإلمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن صف  
سعيد بن العاص، وفي الناس ابن  ا واإلمام يومئذ  وضعا جميعً  -زيد :يقال له -لها بن الخطاب، وابن  

، فقال رج : فأنكرت ذلك، ضع الغالم مما يلي اإلمامادة، فو  عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وأبو قت

                                 
 .(747صحيح مسلم )(1)

، إذا وقد نص أحمد على أنه يستحب جعلهم في صالة الجنائز ثالثة صفوف  : »(7/15فتح الباري )في  ابن رجب  قال (1)
 «.ا، واستدل بحديث مالك بن هبيرةاثنان فصاعدً  أمكن أن يكون في ك  صف   

: (5/111)قال النووي في المجموع  (1473سنن ابن ماجه )( 1317جامع الترمذي )( 3166(سنن أبي داود  )3)
 ،أنه صل ى على جنازة   -وكان من الصحابة -شراحي  الكنديوعن ( 9/5135أنيس الساري )، ينظر: «حديث حسن»

 إسناده صحيح.: (3/164اإلصابة )قال ابن حجر  في . فجعلهم ثالثة صفوف  

 .(1/357(المغني )4)

إمام المسجد أولى بالصالة على الجنازة من الشخص » (:13/139)مجموع فتاوى ابن باز . وفي (693صحيح مسلم )(5)
مجموع ، وفي «وإمام المسجد هو صاحب السلطان في مسجده« ال يؤمن الرج  الرج  في سلطانه: »هلقول ؛الموصى له

الرج   الرج   ال يـ ؤ من  »ه: لقول ؛أولى المسجد إن ص ل  ي عليه في المسجد فإمام» (:19/113عثيمين )ابن فتاوى ورسائ  
غير المسجد فأولى الناس به وصي ه، فإن لم  ، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وإن صل  ي عليه في مكان  «في سلطانه

 «.يكن له وصي فأقرب الناس إليه
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. «هي السنةت: ما هذا؟ قالوا: بي قتادة، فقل، وأ، وأبي هريرة، وأبي سعيد  فنظرت إلى ابن عباس  
ع  ها، فج  ، وابن  ، أنه شهد جنازة أم كلثوم  ، مولى الحارث بن نوف   عمار  ، وعن (1)أخرجه النسائي

الخدري، وأبو قتادة، وأبو  ، وأبو سعيد  الغالم مما يلي اإلمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس  
 .(1)والنسائي رواه أبو داود «هذه السنة»هريرة، فقالوا: 

، قال: صليت مع أبي غالب  السنة أن يقف اإلمام عند رأس الذكر ووسط األنثى؛ لحديث  العاشرة:
، فقالوا: يا أبا من قريش   وا بجنازة امرأة  ؤ يال رأسه، ثم جا، فقام ح  على جنازة رج    أنس بن مالك  

قام على  النبي  : هكذا رأيت  عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العالء بن زياد   حمزة ص    
أخرجه أبو «. احفظوا: قال ،فلما فرغ ،قال: نعم ومن الرج  مقامك منه؟ ،الجنازة مقامك منها

 على امرأة   صليت وراء رسول الله » قال: ،رة بن جندب  م  س  وعن  ،(3)وابن ماجه ،والترمذي ،داود
 .(4)أخرجاه .«طهافي الصالة وس   ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله 

أبي  ثم يقرأ بفاتحة الكتاب؛ لحديث ،صفة صالة الجنازة: أن يكبر تكبيرة اإلحرام الحادية عشرة:
، ثم السنة في الصالة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة األولى بأم القرآن مخافتةً »أنه قال:  ،مامةأ  

صليت »عن طلحة بن عبد الله، قال: و  ،(5). أخرجه النسائي«ا، والتسليم عند اآلخرةيكبر ثالثً 
 .(6). أخرجه البخاري«ليعلموا أنها سنةقال:  ،فقرأ بفاتحة الكتاب ،على جنازة   خلف ابن عباس  

أحمد عن الرج ، أيستفتح الصالة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمد ؟ قال: ما  وس ئ  اإلمام

                                 
 «.  إسناده صحيح» (:1/177التلخيص الحبير )( وفي 1797)سنن النسائي (1)

 «.إسناده صحيح: »(114/ 5المجموع )قال النووي في  (1799سنن النسائي ) (3173(سنن أبي داود )1)

 .(1474نن ابن ماجه )( س1334جامع الترمذي ) (3174سنن أبي داود )(3)

 (.764صحيح مسلم ) (331صحيح البخاري )(4)
فتح  ، وقال ابن حجر  في«على شرط الصحيحين هإسناد» (:5/133المجموع )( قال النووي في 1777(سنن النسائي )5)

 «.إسناده صحيح» (:3/134الباري )

السنن قال البيهقي في «. فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة  »( بلفظ: 1779النسائي )( وأخرجه 1335(صحيح البخاري )6)
وصحح إسنادها  (5/443األوسط )، وجو د ابن المنذر هذه الزيادة في «ذكر السورة فيه غير محفوظ  » (:4/63الكبرى )

وذكرهما مع  ،ف دليلهماوفي قراءة السورة وجهان ذكر المصن   » (:5/134). وقال (5/134جموع )المالنووي في 
ونق   ،وبه قطع جمهور المصنفين ،واتفقوا على أن األصح أنه ال يستحب ،ف جماعات من العراقيين والخراسانيينالمصن   

 «.إمام الحرمين إجماع العلماء عليه
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 .(1)سمعت
 ،مامةأ   يأبفي رواية  لحديث ف ،(1)اتفاقًا بين األئمة ،ويصلي على النبي  ،ثم يكبر التكبيرة الثانية

ثم  السنة في الصالة على الجنائز أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي : »قال
. أخرجه عبد «يخلص الدعاء للميت، وال يقرأ إال في التكبيرة األولى، ثم يسلم في نفسه عن يمينه

 ؛في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد المستحب أن يصلي عليه »قال ابن القيم:  .(3)الرزاق
 .(4)«لما سألوه عن كيفية الصالة عليه ،علم ذلك أصحابه ألن النبي 

ر اويدعو للميت ،ثم يكبر التكبيرة الثالثة على أن الدعاء يكون بعد التكبيرة  األئمة وقد اتفق ،(5)، س 
ليس على الميت دعاء » :أحمد اإلمام قال ،اء معينعوال يتعين في الصالة على الجنازة د ،(6)الثالثة
 ،(7)«من العلماء وأما الدعاء فليس فيه شيء موقت عند أحد  »ابن عبد البر:  وقال ،(9)«مؤقت
إذا صليتم على الميت فأخلصوا »يقول:  أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله  هذا حديثلويدل 

؛ فإنه إال أن األفض  الدعاء بما صح  عن النبي  ،(7)وابن ماجه ،. أخرجه أبو داود«له الدعاء
 أجمع الدعاء. 
ألن المقصود  ؛وحضور قلب   ،أي ادعوا له بإخالص   «فأخلصوا له الدعاء»: قوله  الثانية عشرة:

 ،وإنما يرجى قبولها عند توفر اإلخالص واالبتهال ،والشفاعة للميتاالستغفار هو بهذه الصالة إنما 

                                 
 .(119داود ) مسائ  اإلمام أحمد رواية أبي(1)

على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في األولى  -أي األئمة األربعة -اتفقوا» (:1/175) اإلفصاحقال ابن هبيرة في (1)
إال أبا ، ، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينهالفاتحة، وفي الثانية الصالة على النبي 

جالء األفهام قال ابن القيم في ، و «فإنهما قاال في التكبيرة األولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة ،احنيفة ومالكً 
 «.صالة الجنازة، بعد التكبيرة الثانية، ال خالف في مشروعيتها فيها من مواطن الصالة عليه (: »364)ص

 .(416/ 1حتاج )عجالة الم. حديث صحيحوقال ابن الملقن:  (6417)المصن ف (3)

 .(369(جالء األفهام )ص4)

 «.(و)ا فيدعو سرً  ،ثم يكبر: »(336/ 3(الفروع )5)

وهو واجب فيها ال يجزئ في غيرها  ،ومح  هذا الدعاء التكبيرة الثالثة» (:5/136المجموع ). وفي (1/175) اإلفصاح(6)
 «.وليس لتخصيصه بها دلي  واضح ،بال خالف  

 .(1/364المغني )(9)

 «.لها دعاء واتفقوا على أنه ال يتعين» :(5/136المجموع )وفي  (3/37(االستذكار )7)

فيه ابن إسحاق وقد (: »1/147التلخيص الحبير)( قال ابن حجر  في 1479سنن ابن ماجه )( 3177(سنن أبي داود )7)
 .«ا بالسماعصرحً أخرى عنه م   عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق  
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ينبغي للمصلي ف ،؛ ألن صالة الجنازة ش رعت شفاعًة له: معناه خصوه بالدعاءبعض العلماء لاوق
البس المعاصي أحوج الناس فإن م   ؛اا أو مسيئً على الميت أن يخلص الدعاء له، سواء كان محسنً 

 .وأفقرهم إلى شفاعتهم ،ينإلى دعاء إخوانه المسلم
 .(1)ويمكن أن يراد األمران

ل: صلى قا، عوف بن مالك  ومنه ما رواه  ،أن يدعو بما ثبت عن النبي  األفض  ة عشرة:لثالثا
وعافه واعف عنه، وأكرم  ،وارحمه ،اللهم، اغفر له»، فحفظت من دعائه: على جنازة   رسول الله 

د، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من ر  والثلج والبـ  نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء 
ا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه ا خيرً وزوجً  ،ا من أهله خيرً ا من داره، وأهاًل ا خيرً الدنس، وأبدله دارً 
، د  ر  وبـ   وثلج   واغسله بماء  »: له وفي رواية   ،(1). أخرجه مسلم«أو من عذاب النار -من عذاب القبر

                                 
 (.5/543فتح ذي الجالل ) (4/97ني  األوطار ) (1/373)فيض القدير (1)

الرحمة صفة تقتضي اإلنعام  )وارحمه(المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه  )اللهم اغفر له(قوله:  (763صحيح مسلم )(1)
 ألن ا؛كثيرً  والرحمة المغفرة بين جمعوي  واإلحسان إلى المرحوم برفعة درجاته، وتحقيق مطلوبه، فهي أعم من المغفرة، 

)واعف عنه( عما وقع منه  )وعافه( سلمه من العذاب والباليا المطلوب حصول وبالرحمة المرهوب، من النجاة بالمغفرة
اجع  ضيافته عند  كريمة، أي:  من اإلكرام، ما يقدم إلى الضيف، والنـزل: سكنتله( بضم الزاي و ز  )وأكرم ن من التقصير
بالماء ه )أي: طهر  ()واغسله في القبر اإلدخال، وبضمها: أي: قبره ،له( بفتح الميمنصيبه من الجنة )ووسع مدخوأحسن 
 لهيب ها وت طفئ   فتبردها الذنوب حرارة ت قاب  الثالثة األمور وهذهالثلج: الماء المتجمد، والبـ ر د: المطر المنعقد، د( ر  والثلج والبـ  

أو المراد  ،س( أي: الوسخ، وهو تأكيد لما قبلهن  ن الد  كما نقيت الثوب األبيض م )من الخطاياأي: خلصه  )ونقه(
 دار عن بدالً  كرامتك دار الجن ة أدخله( أي: ا من دارها خيرً بأحدهما الصغائر، وباآلخر الكبائر )وأبدله( أي: عوضه )دارً 

 هم الدنيا في أهله يكون بأن، أوصاف   تبدي  أو، أعيان   تبدي  إما التبدي  هذا (أهله من اخيرً  وأهاًل ) عنها رح  التي الدنيا
ن   ج ن ات  }: تعالى ولهؤيده قي، و أوصافهم تبدي  مع ولكن، اآلخرة في أهله خ ل ونـ ه ا ع د  ه م   آب ائ ه م   م ن   ص ل ح   و م ن   ي د   و أ ز و اج 

ن ا ب إ يم ان   ذ ر  يـ تـ ه م   و اتـ بـ ع تـ ه م   آم ن وا و ال ذ ين  {، وقوله تعالى: }و ذ ر  ي ات ه م   أبدله  أي (زوجه من اخيرً  اوزوجً ){. ذ ر  يـ تـ ه م   ب ه م   أ ل ح ق 
؛ األوصاف: إبدال المراد، فإن كانت معه زوجته في الجنة فالظاهر أن الجنة في الدنيا نساء من أو العين، الحور من زوجةً 
ن   ج ن ات  }: تعالى ولهلق خ ل ونـ ه ا ع د  ه م   آب ائ ه م   م ن   ص ل ح   و م ن   ي د   {. و ذ ر  ي ات ه م   و أ ز و اج 

فإن المرأة ال  ؛لجواز أن تكون لزوجها في الجنة ؛ا من زوجهاا خيرً ال يقال: أبدلها زوجً  :قال طائفةوإن كان الميت امرأة، ف
 في باإلبدال المراد أن وذلك (زوجها من اخيرً  ازوجً  أبدلها) . وقال آخرون: يقال:والرج  يقب  ذلك ،يمكن االشترا  فيها

 .؛ إذ منهم من ليس له دار في الدنياالذوات ال ألوصافا إبدال والزوجة األه 
بمعنى الواو، ويؤيده  (أو)كون تأن  وأمن الراوي،  اشك  يحتم  أن يكون من عذاب القبر، أو من عذاب النار(  )وأعذه

. ما يحص  بعد الموت حين ي سأل في قبره)وقه( أي: احفظه )فتنة القبر(  (.وعذاب النار ،وقه فتنة القبرالرواية األخرى: )
مرقاة المفاتيح  (4/93حاشية السيوطي على سنن النسائي ) (1/313أسنى المطالب في شرح روض الطالب )ينظر: 
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ا من  خيرً ا من داره، وأهاًل ا خيرً س، وأبدله دارً ن  نقى الثوب األبيض من الد  الخطايا كما ي   ونقه من
 .«وعذاب النار ،فتنة القبر ه  ا من زوجه، وق  ا خيرً أهله، وزوجً 

 اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا»، فقال: على جنازة   عن أبي هريرة، قال: صلى رسول الله و 
ا ومن توفيته من  ، سالما فأحيه على اإلمن أحييته من   ثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهموكبيرنا، وذكرنا وأن

 .(1)رواه الخمسة «، اللهم ال تحرمنا أجره، وال تضلنا بعدهيمانفتوفه على اإل
من المسلمين، فسمعته يقول:  على رج    األسقع، قال: صلى بنا رسول الله عن واثلة بن و 

                                                                                                     
 (.4/311( منحة العالم )4/519( فتح ذي الجالل )3/77حاشية الروض ) (3/1179)

سنن ابن ( 13751السنن الكبرى للنسائي ) (1314جامع الترمذي )( 3131نن أبي داود )س (7737(مسند أحمد )1)
البن أبي حاتم  ،عل  الحديث( وأعله أبو حاتم  والدارقطني باإلرسال، وصححه آخرون لشواهده. 1477ماجه )

 أنحتم  ينا وكبيرنا( قوله: )وشاهدنا( أي حاضرنا )وصغير  (5/191البدر المنير ) (7/315قطني ) عل  الدار (3/519)
، وهو كيف ي ستغفر إشكالي ر د ف، ويحتم  أن يراد بالصغير ما دون البلوغ، والشيخ الشاب: والكبير بالصغير المراد يكون

؟ وأ جيب كأنه قال: اللهم اغفر   ،ستيعابأن المراد بهذه األلفاظ الداللة على الشمول واالب :له مع أنه غير مكلف 
م   و أ م ا، ولع  منه: }سيكون ستغفار للصغير باعتبار مان المراد اال، أو أهم أجمعينللمسلمين والمسلمات كل     ف ك ان   ال غ ال 

نـ ي ن   أ بـ و اه   ين ا م ؤ م  رًا ط غ ي انًا يـ ر ه ق ه م ا أ ن   ف خ ش  ب  قد يكون ألج  رفعة  ،نب  يلزم من طلب المغفرة تقدم ذ قال: ال{ أو يو ك ف 
 .الدرجات

 عند واإليمان، الحياة في اإلسالم كرذ   ومن توفيته منا فتوفه على اإليمان(، فأحيه على اإلسالم )اللهم من أحييته منا 
 ناسب ولهذا الباطنة، االعتقادات   باإليمان وي راد الظاهرة، العملية الشرائع به ي راد باإليمان ق رن إذا اإلسالم ن  ؛ ألالممات

 للموت إال مجال فال الممات عند وأم ا والتعبُّد، للعم  فسحة فلديه حي ا مادام اإلنسان ألن   اإلسالم؛ يذكر أن الحياة في
 .السليم واإليمان الصحيح االعتقاد على

ضد  ،أي ال تصيرنا إلى الضالل)وال تضلنا بعده(  أجر تجهيزه، والصالة عليه، واتباعه، ودفنه )اللهم ال تحرمنا أجره(
 .(3/131فقه األدعية واألذكار )( 1/315ينظر: الفتوحات الربانية )الهدى والرشاد. 

ن إطالة الدعاء تدل على محبة الداعي؛ ألن اإل نسان إذا كرار؛ ألتالو  بسطال الدعاء في السنة :قال الشيخ ابن عثيمين
، يظهر فيه من التفصي  ما يدل على شدة افتقار اإلنسان إلى ربه في ك  حال  ن التطوي  ... وألل مناجاتها طو  أحب شيئً 

والله يحب  ،ن هذا من باب اإللحاح في الدعاء، وألزيادة األجر والتعبد لله تعالى، وألن فيه ن ذلك أحضر للقلبوأل
ين في الدعاء  .(5/313الممتع ) الشرح ا نسيه من الدعاء.ن بالتطوي  في الدعاء قد يذكر شيئً ، وألالملح  

والظاهر أنه يدعو بهذه »: -واللفظ للشوكاني-*مسألة: قال جمٌع: يؤنث الضمير إذا كان الميت أنثى، وقال آخرون
ا أو أنثى، وال يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان األلفاظ الواردة في هذه األحاديث سواء كان الميت ذكرً 

 (7/357عون المعبود ) (4/73ني  األوطار ) . ينظر:ميت، وهو يقال على الذكر واألنثىالميت أنثى؛ ألن مرجعها ال
 .(3/77حاشية الروض المربع )
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وعذاب النار، وأنت أه   ،وار ، فقه من فتنة القبر  ج  ب  تك، وح  م  في ذ   (1)فالن  اللهم إن فالن بن »
 .(1)وابن ماجه ،أخرجه أبو داود«. إنك أنت الغفور الرحيم ؛الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه

دعى لوالديه وي   ،والسقط يصلى عليه»قال:   روى المغيرة، أن النبيقد ف إن كان الميت طفاًل 
 .(3)داودواللفظ ألبي  ،أخرجه األربعة .«بالمغفرة والرحمة

فسمعته  ،قط لم يعم  خطيئةً  ل: صليت وراء أبي هريرة على صبي   اق ،سعيد بن المسيبوعن 
 .(4). أخرجه مالك«اللهم أعذه من عذاب القبر»يقول: 

قط، ويقول: اللهم اجعله لنا  أنه كان يصلي على المنفوس الذي لم يعم  خطيئةً » ،عن أبي هريرةو 
 .(5)أخرجه البيهقي«. اخرً وذ   ،اطً ر  وفـ   ،اسلفً 

                                 
وقد يعضد «. فيه دلي  على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه»(: 4/73ني  األوطار ) قال الشوكاني في(1)

اللهم ...»عن أبي الدرداء، أنه كان يقول في الصالة على الميت:  (17976مصنف ابن أبي شيبة )االستحباب ما في 
  «.صحيح»(: 3/417قال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه )«.  ذنبه، وألحقه بنبيه محمد   اغفر لفالن بن فالن  

قوله:  «سنحديث ح»(: 4/431( قال ابن حجر  في نتائج األفكار )1477سنن ابن ماجه ) (3131سنن أبي داود ) (1)
وعهد طاعتك  ،هو في كنف حفظك: أي عطف تفسير،( جوار  )وحب وأمانك وحفظك أي في عهد   في ذمتك()

دلي  الفالحين . ينظر: )والحمد( أه  أن تحمد بالتزكية والثناءأي: بالوعد؛ فإن الله ال يخلف الميعاد  )وأنت أه  الوفاء(
(6/143). 

( قال اإلمام أحمد 1539( سنن ابن ماجه )1741( سنن النسائي )1331ي )جامع الترمذ (3173(سنن أبي داود )3)
ورجح » (:1/131) التلخيص الحبير، وفي «حسن صحيح»( وقال الترمذي: 1/513. زاد المعاد )«صحيح مرفوع»

 .«الدارقطني في العل  الموقوف

تنوير الحوالك قال السيوطي في  «صحيحموقوف »(: 4/439قال ابن حجر  في نتائج األفكار ) (1/117موطأ مالك )(4)
ب  مجرد األلم بالغم والهم والحسرة والوحشة  ،وال السؤال ،ليس المراد بعذاب القبر هنا عقوبته :قال بعضهم» (:1/199)

ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطف  » (:77الروح )ص، وقال ابن القيم في «وذلك يعم األطفال وغيرهم ،والضغطة
ب  عذاب القبر قد يراد به األلم الذي  ،عمله ا بال ذنب  ن الله ال يعذب أحدً إف ؛اقطعً  أو فع  معصية   ،ر  طاعة  على ت

أي  «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»:  ومنه قوله ،وإن لم يكن عقوبة على عم  عمله ،يحص  للميت بسبب غيره
السفر قطعة من : » وهذا كقول النبي،  تزر وازرة وزر أخرىوال ،ال أنه يعاقب بذنب الحي ،يتألم بذلك ويتوجع منه

أثره إلى الطف  فيتألم  يوال ريب أن في القبر من اآلالم والهموم والحسرات ما قد يسر  ،فالعذاب أعم من العقوبة «العذاب
 «.ه ذلك العذابقي  عليه أن يسأل الله تعالى له أن ي   يلمصل   لفيشرع  ،به

متقدماً إلى الجنة  :ا( أيفً ل  )س  ( قوله: 161وحسن إسناده األلباني في أحكام الجنائز )ص (6974للبيهقي )السنن الكبرى (5)
 مهيًئا والديه، أمام سابًقا فاجعله: أيما يحتاجونه،  لهم يئفيه ين على الماء،هو الذي يتقدم الواردالفر ط: ا( طً ر  )وفـ   ألجلنا

. مرعاة له حاجتهما وقت إلى مدخرًا، أمامهما يكون نفيس   بشيء   لهما تقدمه هب  ش  ، ذخيرة :خراً( أي)وذ   لمصالحهما
 .(5/413المفاتيح )
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ال نعلم بين أه  العلم فيه » قال ابن قدامة: ،القراءة والدعاء في صالة الجنازةب سرُّ ي   ة عشرة:رابعال
 .(1)«قال أحمد: إنما جهر ليعلمهم ،أنه جهر بفاتحة الكتاب وقد روي عن ابن عباس   ...اخالفً 

 اختلف العلماء في عدد التكبير في صالة الجنازة على قولين: الخامسة عشرة:
: قال ،وائ    وأبروى ما ؛ ل-(1)وح كي االتفاق عليه -زاد عليهاال ي   ،أنها أربع تكبيرات   القول األول:

أخبره ك  ف ،حتى كان زمن عمر فجمعهم ،اأربعً و  ،اوخمسً  ،اسبعً  كانوا يكبرون في زمن النبي »
 .(3)أخرجه عبد الرزاق. «فجمعهم على أربع تكبيرات   ،بما رأى واحد  

عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على  ؛ لحديثجواز الزيادة على أربع   :القول الثاني
. أخرجه «يكبرها كان رسول الله »ا، فسألته فقال: خمسً  ا، وإنه كبر على جنازة  جنائزنا أربعً 

رأوا التكبير  ،وقد ذهب بعض أه  العلم إلى هذا من أصحاب النبي »قال الترمذي:  ،(4)مسلم
فإنه يتبع  ،اا، وقال أحمد، وإسحاق: إذا كبر اإلمام على الجنازة خمسً على الجنازة خمسً 

 .(5)«اإلمام
ا، فكبر عليه ست   ،نيف  ا، صلى على سه  بن ح  ن علي  إ» ، قال:   غف  عبد الله بن م عن ،وعن الشعبي

: إن م علقمة من الشام، فقال البن مسعود  د  ري، قال الشعبي: وق  د  فقال: إنه ب   ،ثم التفت إلينا
 ،ا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعةً تم لنا وقتً ا، فلو وق  إخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسً 

 .(6)الرزاق . أخرجه عبد« وقت وال عددثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، ال
وعلى  ،اخمسً  وعلى أصحاب محمد   ،است   أنه كان يكبر على أه  بدر  » عن علي    ،خير   عن عبد  و 

                                 
 .(1/363المغني )(1)

ال زيادة على ما جاء  ،اتفق الفقهاء أه  الفتوى باألمصار على أن التكبير على الجنائز أربع: »(3/33االستذكار )قال في (1)
، وقال «وال يعرج عليه ،وما سوى ذلك عندهم شذوذ ال يلتفت إليه اليوم ،لثقاتفي اآلثار المسندة من نق  اآلحاد ا

وقد كان  ،وهذا مجمع عليه ،التكبيرات األربع أركان ال تصح هذه الصالة إال بهن» (:5/133المجموع )النووي في 
 ،ثم انقرض ذلك الخالف ،أم غير ذلك ،أم أربع ،لبعض الصحابة وغيرهم خالف في أن التكبير المشروع خمس

اإلجماع قد انعقد » (:1/11المنتقى )، وقال الباجي في «وال نقص   بال زيادة   ،وأجمعت األمة اآلن على أنه أربع تكبيرات  
 .«على بطالن الخامسة

 .«إسناده حسن»(: 3/131في فتح الباري )بن حجر  قال ا( و 6375المصن ف )(3)

 .(759(صحيح مسلم )4)

 .(1/334مذي )جامع التر (5)

 .«الصحة غاية فيه إسناد»: (3/347لمحلى )( وقال ابن حزم  في ا6433)المصن ف (6)
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 .(1). أخرجه الدارقطني«اسائر الناس أربعً 
لم يمنع مما زاد على  وهذه آثار صحيحة، فال موجب للمنع منها، والنبي »قال ابن القيم: 

 .(1)«األربع، ب  فعله هو وأصحابه من بعده
ا من الخالف، وأكثر أه  العلم يرون ألن فيه خروجً  ؛واألفض  أن ال يزيد على أربع  »قال ابن قدامة: 

ألن المداومة على األربع و  ،لجمع عمر الناس عليه»و -ب  ح كي االتفاق عليه -(3)«االتكبير أربعً 
س على لب  وألن الزيادة على األربع ربما ت   ،(4)«يلة، وغيرها يدل على الجوازتدل على الفض

 المأمومين.
، قال أحمد: هو أكثر ما جاء فيه، فال وال خالف أنه ال يتابع في الزائد على سبع  »قال الزركشي: 

 .(5)«يزاد عليه
عبد الله بن أبي أوفى، عن  ،جاء فيه حديث أبي يعفور   الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ة عشرة:سادسال

ثم قال: أتروني كنت أكبر  -يعني يدعو -ا، ثم قام ساعةً أربعً  شهدته وكبر على جنازة  »قال: 
 .(6)أخرجه البيهقي«. اكان يكبر أربعً   ا؟ قالوا: ال، قال: إن رسول الله خمسً 
على الجنازة تسليمة التسليم »: اإلمام أحمد قال ،واحدًة عن يمينه يسلم تسليمةً  ة عشرة:بعالسا

                                 
 .«رجاله ثقات كلهم ،سنده صحيح»: (113صأحكام الجنائز )( قال األلباني في 1713قطني ) سنن الدار(1)

 .(1/477زاد المعاد )(1)

 .(1/375المغني )(3)

 .(1/117كشاف القناع )(4)

 .(1/317الزركشي )شرح (5)

صليت مع »ري، قال: ج  له  وعن ا (116صأحكام الجنائز )( وصحح إسناده األلباني في 6739السنن الكبرى للبيهقي )(6)
ا، ا، فمكث بعد الرابعة شيئً له، فكبر عليها أربعً  على جنازة ابنة   عبد الله بن أبي أوفى األسلمي صاحب رسول الله 

ا؟ قالوا: تخوفنا ذلك، ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسً  ،، من نواحي الصفوف، فسلمقال: فسمعت القوم يسبحون به
. «، فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم يسلما، ثم يمكث ساعةً كان يكبر أربعً » :قال: لم أكن ألفع ، ولكن رسول الله 

واسمه  ،لضعف الهجري ؛إسناد ضعيفهذا » (:1/31مصباح الزجاجة )( وقال البوصيري في 1533ابن ماجه ) أخرجه
األوسط ، وقال ابن المنذر في «واألزدي وغيرهم ،والنسائي ،وابن معين   ،ضعفه سفيان بن عيينة ،إبراهيم بن مسلم الكوفي

وكان أحمد بن حنب  يرى أن يقف بعد الرابعة قب  التسليم، فاحتج بهذا الحديث، » :بعد روايته لهذا الحديث (5/443)
 (:1/365)، وعن أحمد: ال يدعو، قال في المغني «واستحب ذلك إسحاق بن راهويه .ا يخالفهأعرف شيئً وقال: ال 

 .«ا؛ ألنه لو كان فيه دعاء مشروع لنق وقال: ال أعلم فيه شيئً  ،نقله عن أحمد جماعة من أصحابه»
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 .(1)«وليس فيه اختالف إال عن إبراهيم ،من أصحاب النبي واحدة، عن ستة  
على  أنه كان يرفع يديه في ك  تكبيرة  »عن ابن عمر ؛ لما صح يرفع يديه مع ك  تكبيرة  -

رواه يرفع يديه في تكبيرات الجنازة،  أنه كان وقد صح عن ابن عباس  »وقال ابن حجر :  ،(1)«الجنازة
 .(3)«سعيد بن منصور

إذا حضر لصالة الجنازة فإنه  -وهو من فاتته مع اإلمام تكبيرة أو أكثر -المسبوق ة عشرة:مناثال
 ثم يقضي آخرها بعد سالم اإلمام. ،ويكون مدرًكا أول صالته ،يدخ  مع اإلمام حااًل 

كبر بعده   ،كبر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر اإلمام الرابعة  -مثاًل  -فإذا أدر  اإلمام في التكبيرة الثالثة
 .ا، ثم يكبر الرابعة ويسلمزً ودعا للميت موج   ،المسبوق فإذا سلم اإلمام كبر ،وصلى على النبي 
 أن قب  اإلمام كبر ثم ،فاتحةال في وشرع فكبر، األولى التكبيرة في اإلمام   أدر  ومتىقال ابن قدامة: 

 إتمام قب  اإلمام ركع إذا الصلوات بقية في كالمسبوق ،القراءة ويقطع ويتابعه يكبر فإنه يتمها،
 .(4)القراءة

أبي هريرة، ؛ لحديث (5)القبر على يصلأن ي الجنازة على الصالة تهتفايسن لمن  عة عشرة:ساتال

                                 
أحبُّ  تسليمةٌ »من الصحابة:  بعد روايته التسليم عن جمع  ( 5/447ألوسط )ابن المنذر في ا قال (1/366المغني )(1)

، ، وهم أعلم بالسنة من غيرهم؛ وألنهم الذين حضروا صالة رسول اللهالذي عليه أصحاب رسول الله  وهألي ...، و 
 ن التسليم تسليمة واحدة، وقد أجمع أه  العلم أنه يكون بتسليمة  أوحفظوا عنه، ولم يختلف ممن روينا ذلك عنه منهم 

 «. من الصالةا خارجً  واحدة  

قال ابن «. صحيح هإسناد»(: 1/136الدراية )وقال ابن حجر  في  (94رفع اليدين في الصالة )صأخرجه البخاري في جزء (1)
 ،يكبرها أجمع عوام أه  العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة  » (:5/416األوسط )المنذر في 

وبه قال »، ثم قال: عن ابن عمرثم أسنده « رفع األيدي في ك  تكبيرة  ت  قالت طائفة: واختلفوا في سائر التكبيرات، ف
، ، والزهري، وسالم بن عبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن مكحول  عطاء، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم  

ا له، وألن النبي اتباعً  ؛أقول   ابن عمر   بقول  ... و ، وبه قال األوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاقعيم  والنخعي، وموسى بن ن  
   ثبت  -وكانت تكبيرات العيدين والجنائز في موضع القيام -يكبرها المرء وهو قائم لما بين رفع اليدين في ك  تكبيرة

واختلفوا  ،تكبيرة  رفع في أول األيدي ت  ا على رفع اليدين في التكبير في موضع القيام، ولما أجمعوا أن رفع اليدين فيها، قياسً 
 .«فيما سواها، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه

 .(1/171التلخيص الحبير )(3)

 (.41حكم المسبوق في صالة الجنازة )ص (1/393(المغني )4)

ر الشرح الكبي«. كلها حسان  من ستة وجوه   يروى عن النبي  ،ومن يشك في الصالة على القبر: »أحمد اإلمام (قال5)
 «.مرتين إجماع المسلمين على أنه ال يصلي أحد على قبر  » (:3/111االستذكار )قال ابن عبد البر في  (1/354)



 اْلَجَناِئِز اْلُخاْلَصُة ِفْي َأْحَكاِم

16 

 

 -عنهأو  -، فسأل عنهاففقدها رسول الله  -اأو شابً  -المسجد مُّ ق  سوداء كانت تـ   أن امرأةً »
ني على دلو »فقال:  -أو أمره -قال: فكأنهم صغروا أمرها« أفال كنتم آذنتموني»فقالوا: مات، قال: 

بعدما  صلى على قبر   أن رسول الله » بن عباس  عن او  ،(1). أخرجاه«فدلوه، فصلى عليها« قبره
غائب،  والنبي  ،ماتت أن أم سعد  » المسيبعن سعيد بن و  ،(1)ها. أخرج«ادفن، فكبر عليه أربعً 
 .(3)أخرجه الترمذي«. وقد مضى لذلك شهر ،فلما قدم صلى عليها

أن ما على وقد ح كي اإلجماع  ،مشروعية الصالة على القبر فهذه نصوص صريحة في الداللة على
؛ فإن العلماء أجمعوا أنه ال يصلى على ومن ذلك قبر نبينا  ،(4)ق د م من القبور ال ي صلى عليها

 .(5)قبره
صلى على القبر إلى قال أحمد وإسحاق: ي  ف ،صلى على القبري إليه ي  ذال األمدفي وا واختلف
بن عبادة بعد  صلى على قبر أم سعد   أكثر ما سمعنا عن ابن المسيب أن النبي  :وقاال ،(6)شهر  

                                 
 .(756صحيح مسلم ) (457صحيح البخاري )(1)

 .(754صحيح مسلم ) (759صحيح البخاري )(1)

مرس  » (:1/153التلخيص الحبير )وابن حجر  في  (4/73السنن الكبرى )( وقال البيهقي في 1337جامع الترمذي )(3)
 «.صحيح

فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا  -اآلتي-وأما الجواب عن حديث عقبة بن عامر  (: »3/35الحاوي )قال الماوردي في  (4)
أال ترى أن » (:1/331بدائع الصنائع )، وقال الكاساني في «وإياهم على أن الصالة عليهم بعد ثمان سنين غير جائزة  

واتفق القائلون بإجازة الصالة على »: (1/151بداية المجتهد )، وقال ابن رشد  في «م ال يصلى عليها باإلجماعالعظا
االستذكار ، وقال ابن عبد البر في «شهر وأكثرها المدة هذه في اختلفوا وهؤالء، القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن

التمهيد ، وقال في «إال بقرب ما يدفن صلى على قبر  جائزة أنه ال ي  الصالة على القبر  أجمع العلماء الذين رأوا» (:3/35)
وال عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إال  ،ألنه لم يأت عن النبي  ؛م عهده فمكروه الصالة عليهد  ما ق  » (:6/197)

وما أجمعوا عليه  ،م من القبورد  صلى على ما ق  وقد أجمع العلماء أنه ال ي   ،وأكثر ما روي فيه شهر ،بحدثان ذلك
 «.فحجة

وإنما لم يجز أن » (:3/351) عالفرو ، وقال في «اصلى عليه اآلن اتفاقً ال ي   وقبر النبي » (:1/379المغني )قال في (5)
 .«خذ للصالةا، والمسجد ما ات  تخذ مسجدً لئال ي   (ع) يصلي على قبره 

بعد  على قتلى أحد   صلى رسول الله »، قال: عامر  عن عقبة بن  (1176مسلم )( و 4341البخاري )وأما ما أخرجه (6)
: وقولهء، المراد من الصالة هنا الدعا » (:5/165المجموع )، فقال النووي في «ثماني سنين، كالمودع لألحياء واألموات

وفة وليس المراد صالة الجنازة المعر  ،وهذا التأوي  البد منه ،أي دعا لهم كدعاء صالة الميت «صالته على الميت»
، «لما أخرها ثمان سنين ؛ولو كان صالة الجنازة المعروفة ،ما فعله عند موته بعد دفنهم بثمان سنينإن نه أل ؛باإلجماع

ع أما صالته عليهم، فكانت بعد ثماني سنين من قتلهم قرب موته، كالمود   » (:3/175زاد المعاد )وقال ابن القيم في 



 اْلَجَناِئِز اْلُخاْلَصُة ِفْي َأْحَكاِم

19 

 

 .(1)شهر  
أما من ولد بعد  ،ي عليه من كان من أه  فرض الصالة عليه يوم موتهيصل  وقال بعض العلماء: 

وهذا قول بعض  ،كالصغير والمجنون فال  ،أو كان حين موته ليس من أه  الصالة ،موته
 .(1)الشافعية

 على القبر الصالة على الجنازة في المقبرة جو زها بعض العلماء؛ قياًسا على صالته  العشرون:
صلينا على »قال:  ،أخبرني نافع: ابن جريج  ولقول  -وقد تقدمت -في أكثر من واقعة   ،في المقبرة

قال: واإلمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك  ،عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور
أنه كره أن »، ابن سيرين، عن أنس   روىكرهها بعض العلماء؛ لما و  ،(3). أخرجه عبد الرزاق«ابن عمر

 .(5)(4)يبةأخرجه ابن أبي ش«. على الجنازة في المقبرة ىيصل
 حمل الميتالمبحث السادس: 

 وفيه مسائل:

من اتبع : »بيدة، قال: قال عبد الله بن مسعود  ع   وأبجاء في صفة حم  الجنازة ما روى : األولى
. أخرجه «فليحم  بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع جنازةً 

 .(6)ابن ماجه
                                                                                                     

ا منه لهم، ال أنها موته يستغفر لهم، كالمودع لألحياء واألموات، فهذه كانت توديعً  لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قب 
 ...«.سنة الصالة على الميت، ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها ثماني سنين

 .(1/349)جامع الترمذي (1)

 .(5/346الشرح الممتع ) (5/149(المجموع )1)

 «.إسناده صحيح»(: 191( وقال األلباني في تحذير الساجد )6593)المصن ف (3)

فقه  (1/367المغني )وانظر:  «صحيح»(: 1/39( وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه )36371)المصن ف (4)
( وقد يقال: تكون الكراهة في حق من ص ل ي عليه من قب  ، أما من لم يص   عليه فال بأس من الصالة 1/316الدلي  )

 عليه في المقبرة.

ويصلي على ك  من مات  يدخ  المقبرة ك  خميس  عن م ن  سئ  أنه  (:19/144عثيمين )بن مجموع فتاوى ورسائ  افي (5)
يزور القبور وال يصلي عليهم، وإنما يدعو   فقد كان النبي ؛فأجاب: رأيي أن هذه الصالة بدعة ؟...ا من هذا اليومقريبً 

 (.4/176وانظر: منحة العالم ) .«...السالم عليكم دار قوم مؤمنين»لهم بالدعاء المشروع: 

وحكمه الرفع إال  ،ثقاتهذا إسناد موقوف رجاله » (:1/17مصباح الزجاجة )( وقال البوصيري في 1497(سنن ابن ماجه )6)
وقال (: »1/115التلخيص الحبير )، وفي «وأبو زرعة قاله أبو حاتم   ،الم يسمع من أبيه شيئً ...فإن أبا عبيدة ؛أنه منقطع

وأبو » (:7/353فتح الباري ) ، وقال ابن رجب  في«ختلف في إسناده على منصور بن المعتمرالدارقطني في العل : ا  
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حم  بأركانها األربع، وأن عها من أهلها، وأن ي  من تمام أجر الجنازة أن يشي  : »قال الدرداء يأبعن و 
 .(1). أخرجه ابن أبي شيبة«يحثو في القبر

بدأ بميامنها ثم  ،حم  بجوانب السرير األربع األزدي قال: رأيت ابن عمر في جنازة   علي    نوع
 .(1)بد الرزاقأخرجه ع «الكلب ر  ج  ز  زلة م  ـتنحى عنها فكان منها بمن

أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتفه اليمنى، من  :وصفة التربيع المسنون»: ن قدامةقال اب
ا إلى ج  على الكتف اليمنى، ثم يعود أيضً عند رأس الميت، ثم يضع القائمة اليسرى من عند الر   

ينتق  إلى اليمنى من عند القائمة اليمنى من عند رأس الميت فيضعها على كتفه اليسرى، ثم 
 .(3)«رجليه

في  رأيت سعد بن أبي وقاص  »قال:  ،إبراهيم بن عبد الرحمنيجوز حملها بين العمودين؛ لما روى و 
أخرجه «. ا السرير على كاهلهمين واضعً ا بين العمودين المقد  قائمً  جنازة عبد الرحمن بن عوف  

 .(4)الشافعي
أسرعوا بالجنازة، فإن تك »قال:  ،أبي هريرة، عن النبي يسن اإلسراع بالجنازة؛ لحديث الثانية: 
قال  ،(5). أخرجاه«تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم فخير صالحةً 
خاف من اإلسراع انفجار الميت أو إال أن ي   ،اتفق العلماء على استحباب اإلسراع بالجنازة»النووي: 

 .(6)«فيتأنى ،غيره ونحوهت

                                                                                                     
، وقال في ما صح من آثار «بيه، لكن رواياته عنه أخذها عن أه  بيته، فهي صحيحة عندهمبيدة، لم يسمع من أع  

 .«صحيح»(: 1/45الصحابة في الفقه )
(: 5/114البدر المنير )، وقال في «صحيح هسند(: »4/13الجوهر النقي )( وقال في 11173(مصنف ابن أبي شيبة )1)

:  (179تقريب التهذيب )ص، لكن قال في «جيد هإسناد» لم يسمع من  :وقال ،قه الدارقطنيوث  »عن عامر بن ج شيب 
، كما هو ظاهر اإلسناد(: »1/67، وفي ما صح من آثار الصحابة في الفقه )«أبي الدرداء  «.لكنه توبع من جمع 

 «مزجر الكلب»قوله:  .«سند صحيح على شرط مسلم  » :(4/13الجوهر النقي )وقال في  (6513مصنف عبد الرزاق )(1)
 .(111اإلمالء المختصر في شرح غريب السير )ص .زجر الكلب فيهإال بمقدار الموضع الذي ي   اأنه لم يبعد منه أي:

 .(1/359المغني )(3)
 .«على شرط الصحيحينه إسناد(: »1/774خالصة األحكام ) وقال النووي في (1/339(األم للشافعي )4)

وفيه تنبيه على اإلسراع » (:7/417) (1)فتاوى اللجنة الدائمة في  (744صحيح مسلم )( 1315صحيح البخاري )(5)
 «.عج  به إلى الخير، أو ليستراح منهلي   ؛ابتجهيزه أيضً 

 .(5/191المجموع )(6)
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أن  ،سعيد  ولحديث أبي  ،؛ لحديث أبي هريرة المتقدمعلى األكتاف الجنازة األفض  حم  الثالثة:
، إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحةً »قال:  ،رسول الله 

 سمع صوتها ك  شيء  بها؟ ي  ، قالت: يا ويلها أين يذهبون قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة  
ما في ذلك من المباشرة بحم  الجنازة، ل  و  ،(1)أخرجه البخاري«. إال اإلنسان، ولو سمعه صعق
 ،أو ضرورة ن الفخر، إال أن يكون هنا  حاجةدعوا لها، وألنه أبعد ع وألنه إذا مرت الجنازة بالناس

، أو قلة شديد   ، أو برد  شديد   ، أو حر   حم  على السيارة، مث : أن تكون أوقات أمطار  فال بأس أن ت  
 .(1)المشيعين
 ،أو خلفها ،الماشي بين أن يمشي أمامهايخير و  ،خلف الجنازة (3)الراكبيسن أن يسير  الرابعة:

 الجنازة، خلف يسير الراكب» قال:  المغيرة، أن النبييسارها؛ لحديث  أو عن ،أو يمينها
دعى وي   ،ى عليهقط يصل  والس   منها، اقريبً  يسارها وعن يمينها، وعن وأمامها، خلفها، يمشي والماشي

أنتم مشيعون لها » قال: ،عن أنس  و  ،(4)داودواللفظ ألبي  ،أخرجه األربعة .«لوالديه بالمغفرة والرحمة
 .(5). أخرجه ابن أبي شيبة«تمشون أمامها وخلفها، وعن يمينها وشمالها

مرت جنازة، » :جابر   ؛ لقولولو كانت جنازة كافر   ،مرت به جنازة أن يقوم لها يسن لمن الخامسة:
ع، فإذا ز  إن الموت فـ  »، وقمنا معه فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية، فقال: فقام لها رسول الله 
كانا بالقادسية أنهما  » نيف  ، وسه  بن ح  ن قيس بن سعد  عو  ،(6). أخرجاه«رأيتم الجنازة فقوموا

                                 
 (. 1314صحيح البخاري )(1)

 .(19/166عثيمين )ابن (مجموع فتاوى ورسائ  1)

 قال» (:3/176طرح التثريب )وفي  .«قالوا: يمشي خلفهافأما الراكب، فكلهم » (:5/334شرح السنة )قال البغوي في (3)
 ،عه على ذلك الرافعي في شرح مسند الشافعيب  وت   ،فأما الراكب فال أعلمهم اختلفوا في أن يكون خلف الجنازة الخطابي

 «فحكى االتفاق على أن الراكب يكون خلفها

( قال اإلمام أحمد: 1539( سنن ابن ماجه )1741( سنن النسائي )1331جامع الترمذي ) (3173(سنن أبي داود )4)
ورجح » (:1/131التلخيص الحبير)، وفي «حسن صحيح»( وقال الترمذي: 1/513زاد المعاد ) «صحيح مرفوع»

 .«الدارقطني في العل  الموقوف

وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه  (1/76)وعلقه البخاري في صحيحه  (11131مصنف ابن أبي شيبة )(5)
 «.حسن»(: 1/51)

 .(763صحيح مسلم ) (1311صحيح البخاري )(6)
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مرت به  ، فقاال: إن رسول الله (1)فمرت بهما جنازة فقاما، فقي  لهما: إنها من أه  األرض
عن عامر بن ربيعة، قال: قال و  ،(1). أخرجاه«؟األيست نفسً »فقي : إنه يهودي، فقال:  ،فقام جنازة

، عن علي   و  ،(4). أخرجاه«أو توضع (3)فكمخل   إذا رأيتم الجنازة، فقوموا لها، حتى ت  : »رسول الله 
 .(5). أخرجه مسلم«يعني في الجنازة ،وقعد فقعدنا ،قام فقمنا رأينا رسول الله »قال: 

ألن  ؛وال يصح دعوى النسخ في مث  هذا ،بيان للجواز والقعود   ،للندبالقيام األمر ب» :قال النووي
النسخ ما ورد من عدم ويقوي  ،(6)«ولم يتعذر ،النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين األحاديث

كان »نافع:  قالو  ،«األيست نفسً »يهودي: ال جنازة في وقوله  ،بأن للموت فزًعا تعلي  القيام
، عن ابن أبي وروى ابن المنذر ،(9)أخرجه ع ب د بن ح م يد  «. جاوزهقام حتى ت   إذا رأى جنازةً  ابن عمر

 ،فقام وقمنا ،فمرت جنازة يهودي    ،البدري عند قنطرة الصالحين ليلى، قال: كنت مع أبي مسعود  
 .(7)«حتى مضت
، قال: أبي سعيد   في األرض؛ لحديث توضع حتى يجلس ال أن الجنازة يتبع منن لسي السادسة:

أحمد، قال  ،(7). أخرجاه«، فال تجلسوا حتى توضعإذا اتبعتم جنازةً : »قال رسول الله 
 .(13)«فال يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال من تبع جنازةً »وإسحاق: 

ويكره رفع الصوت؛ قال  ،عند دفنهاو  ،المستحب خفض الصوت في السير بالجنازة السابعة:
يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند  أدركت أصحاب رسول الله : »البصري الحسن

                                 
وحم   ،ألن المسلمين لما فتحوا البالد أقروهم على عم  األرض ؛أه  األرض :وقي  أله  الذمة ،(أي من أه  الذمة1)

 .(3/173فتح الباري ) .الخراج

 .(761صحيح مسلم ) (1311صحيح البخاري )(1)

 «.أي تصيرون وراءها غائبين» (:9/17)قال النووي في شرح صحيح مسلم  (3)

 .(757صحيح مسلم ) (1339صحيح البخاري )(4)

 .(761صحيح مسلم )(5)

 .(9/17شرح النووي على صحيح مسلم  )(6)

 .«صحيح هإسناد»(: 5/177) المطالب العالية( وقال ابن حجر  في 315)(9)
 «.صحيح»(: 1/51وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه ) (5/374األوسط )(7)

 .(757صحيح مسلم )( 1313صحيح البخاري )(7)

 .(1/351جامع الترمذي )(13)
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 أنه»    ف  غ  عن عبد الله بن م  وأخرج ابن أبي شيبة  ،(1). أخرجه عبد الرزاق«قراءة القرآن، وعند القتال
ا في  ال أعلم بين العلماء خالفً »قال ابن عبد البر:  ،(3)«، وال نار  (1)أوصى أن ال تتبعوني بصوت  

من  كره ذلك ك ُّ ، قال ابن المنذر: ي  يكره اتباع الميت بنار  و »وقال ابن قدامة:  ،(4)«كراهة ذلك
 .(5)«حفظ عنهي  

ماتت أمي وهي »، قال: وائ    وأبال يمنع المسلم من اتباع جنازة قريبه الكافر؛ لما روى  الثامنة:
 .(6)أخرجه ابن أبي شيبة «أمامها ر  وس   اركب دابةً »فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال:  ،نصرانية

 ئ  عن الرج  المسلم يتبع أمه النصرانية تموت، قال: سمعت ابن عمر، س  عن عبد الله بن شريك  و 
 .(9)أخرجه ابن أبي شيبة «يتبعها ويمشي أمامها»قال: 

 الميت دفن المبحث السابع: 
 وفيه مسائل:

أن سعد بن » لما في الموطأ نق  الميت من بلد  إلى آخر ليدفن فيه؛ صحيح  يجوز لغرض  : األولى
 .(7)«مال إلى المدينة ودفنا بهاتوفيا بالعقيق وح   وسعيد بن زيد   ،أبي وقاص  

في بقيع الغرقد، فأتانا  ، قال: كنا في جنازة  علي    عنف ،عند القبرالموعظة  عن النبي  ثبتالثانية: 
ما منكم من »س فجع  ينكت بمخصرته، ثم قال: صرة، فنك  خ  فقعد وقعدنا حوله، ومعه م    النبي
أو  تبت شقيةً د ك  ، إال وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإال وقمنفوسة   ، ما من نفس  أحد  

                                 
 «.صحيح»(: 1/53وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه )( 6171)المصن ف (1)

 تشغي  منبه السيارة التي ت ق  الموتى قد يكون من ذلك. (1)

 «.صحيح»(: 1/44وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه ) (11193مصنف ابن أبي شيبة )(3)

 .(3/14االستذكار )(4)

 .(1/356المغني )(5)

 «.حسن»(: 1/91في ما صح من آثار الصحابة في الفقه )قال و  (11744(مصنف ابن أبي شيبة )6)

 «.حسن(: »1/91وقال في ما صح من آثار الصحابة في الفقه ) (11746مصنف ابن أبي شيبة )(9)

من الصحابة وكبار  وذلك بمحضر جماعة  »وقال:  (3/57االستذكار )وصححه ابن عبد البر في  (1/131موطأ مالك )(7)
فإن فض  المدينة غير  ؛علموه هنا  أعلم لفض   وذلك والله »: (11/117التمهيد )، وقال في «التابعين من غير نكير  

ستحسن اإلنسان أن يدفن وقد ي   ...ولو لم يكن إال مجاورة الصالحين والفضالء من الشهداء وغيرهم  ،وال مجهول   منكور  
 .«بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه
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 .(1)أخرجاه ،الحديث «سعيدةً 
من األنصار، فانتهينا إلى القبر،  ، في جنازة رج    خرجنا مع النبي»، قال: عن البراء بن عازب  و 

ت في ك  وسنا الطير، وفي يده عود ين  ؤ على ر ، وجلسنا حوله، كأن حد، فجلس رسول الله ل  ا يـ  ولم  
إن العبد »ثم قال: ا، مرتين، أو ثالثً  «استعيذوا بالله من عذاب القبر»األرض، فرفع رأسه، فقال: 

 .(1)الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود «...المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة
ألنه أسه  لزيارتهم،  حس ٌن؛ بين قبورهم ةقاربالمو  ،جمع األقارب الموتى في المقبرة الواحدة الثالثة:

، حجرًا وضع عند رأسه لما مات عثمان بن مظعون أن النبي  :(3)ويعضده ،وأبعد الندراس قبورهم
 .(5). أخرجه أبو داود«(4)م بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهليعل  ت  أ  »وقال: 
أنه حضر جنازة الحارث  ،الس بيعي عن أبي إسحاقف ،يستحب تغطية قبر المرأة عند دفنها الرابعة:
قال أبو إسحاق: وكان عبد  ،وقال: إنه رج  ،افأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوبً  ،األعور

ال نعلم في استحباب هذا بين » قال ابن قدامة: ،(6)أخرجه البيهقي«. الله بن يزيد قد رأى النبي 
يبدو منها شيء فيراه الحاضرون، فإن كان ؤمن أن وألن المرأة عورة، وال ي  ... اأه  العلم خالفً 

 .(9)«ره ستر قبرهك    ،الميت رجاًل 
، فن لياًل قد د   ، مر بقبر  ن رسول الله إ»: ابن عباس  لقول  ؛(7)ال بأس بالدفن لياًل  الخامسة:

                                 
حدث عند القبر، وقعود أصحابه باب موعظة الموترجم عليه البخاري:  (1649صحيح مسلم ) (1361صحيح البخاري )(1)

أنه وعظ الناس عند القبر وهم ينتظرون  غير مرة   ثبت عن النبي : »(13/113) جموع فتاوى ابن باز  . وفي محوله
الوعظ عند »: (7/1عثيمين )بن فتاوى نور على الدرب الوفي  «الدفن، وبذلك يعلم أن الوعظ عند القبر أمر مشروع

 ،فهذا خير ،ث أصحابه بما يلين قلوبهما بمعنى أن اإلنسان جالس ينتظر تلحيد الميت وحد  ا عاديً الدفن إن كان وعظً 
  «. ألنه لم يرد عن النبي ؛ا في الناس فالوأما أن يقوم خطيبً  ، فعله النبي

 «.حديث صحيح اإلسناد: »(1/611شعب اإليمان )في قال البيهقي  (4953سنن أبي داود )( 17534)مسند أحمد (1)

 .(1/373(المغني )3)

ألنه كان  ؛لقرابة بينهما ؛ماه أخاهيبي: س  وقال الط    ...كان عثمان أخاه من الرضاعة» (:3/1115مرقاة المفاتيح )في (4)
 «.اقرشي  

 -راويه عن المطلب -ليس فيه إال كثير بن زيد   ،وإسناده حسن» (:1/169التلخيص الحبير )( وفي 3136سنن أبي داود )(5)
 «. ا أخبره به ولم يسمه، وال يضر إبهام الصحابين المطلب أن مخبرً وهو صدوق، وقد بي  

 .«إسناده صحيح»( وقال: 9353الكبرى للبيهقي )السنن (6)

 .(1/393المغني )(9)

 «.أفض  بالنهاروأنه  ،واتفقوا على أن الدفن باللي  ال يكره» (:1/171) قال ابن هبيرة في اإلفصاح(7)
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قالوا: دفناه في ظلمة اللي  فكرهنا « أفال آذنتموني؟»قالوا: البارحة، قال: « متى دفن هذا؟»فقال: 
فن ود   ،(1)فن أبو بكر لياًل د  و  ،(1)أخرجه البخاري«. نوقظك، فقام، فصففنا خلفه، فصلى عليهأن 

 .(3)عليٌّ فاطمة لياًل 
 عقبة بن عامر   التي وردت في حديث المضي قة الثالثة النهي أوقات في الميت يدفن ال السادسة:
حين فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا:  ينهانا أن نصلي كان رسول الله  ثالث ساعات  »: الجهني

ف الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمي  الشمس، وحين تضي   تطلع الشمس بازغةً 
 .(4). أخرجه مسلم«للغروب حتى تغرب

 ،يجوز عند المشقة الشديدة بسبب كثرة الموتى دفن أكثر من شخص  في قبر واحد   السابعة:
يجمع بين الرجلين من   كان النبي»، قال: جابر   أكثرهم أخًذا للقرآن؛ لحديثم إلى القبلة وي قد  

مه في شير له إلى أحدهما قد  ، فإذا أ  «ا للقرآنأيهم أكثر أخذً »، ثم يقول: واحد   في ثوب   قتلى أحد  
ا يجع  كان إذا دفن الرجال والنساء جميعً   أنه واثلة بن األسقع عنو  ،(5)أخرجه البخاري«. اللحد

 .(6)أخرجه عبد الرزاق«. الرج  في القبر مما يلي القبلة، ويجع  المرأة وراءه في القبر

ما  (7)، اتفاقًالكن اللحد أفض  ،(9)«أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان» الثامنة:
سعد  قولوالدلي  على أفضلية اللحد  ،شقالحينئذ  في قدم ال يثبت فيها اللحد،  األرض رخوةً  لم تكن

                                 
 .(1311البخاري )صحيح (1)

 (.1379(صحيح البخاري )1)

 ،بض من أصحابه ق  ا، فذكر رجاًل خطب يومً  أن النبي  ،جابر  عن ( 743) مسلم( وأما ما رواه 4143(صحيح البخاري )3)
ى عليه، إال أن يضطر إنسان إلى أن يقبر الرج  باللي  حتى يصل   ، فزجر النبي ، وقبر لياًل غير طائ    فكفن في كفن  

ن النهي  إ» (:9/11) على مسلم  في شرحه النووي ، فقال «إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه: »ك، وقال النبي ذل
أو  ،أو عن إساءة الكفن ،أو لقلة المصلين ،وإنما نهى لتر  الصالة ،نه عن مجرد الدفن باللي ولم ي   ،كان لتر  الصالة

 .«عن المجموع

ال تجوز الصالة في هذه األوقات على الميت وال دفنه » (:13/159) فتاوى ابن باز  مجموع في  .(731صحيح مسلم )(4)
 .«لهذا الحديث الصحيح ؛فيها

 .(1343صحيح البخاري )(5)

 ،« من تراب  وكأنه كان يجع  بينهما حائاًل ...حسن هإسناد» (:3/111فتح الباري )وقال ابن حجر  في ( 6397)المصن ف (6)
 «.صحيح»(: 1/66وفي ما صح من آثار الصحابة في الفقه )

 .(5/179) ع(المجمو 9)

 «.واتفقوا على أن السنة اللحد، وأن الشق ليس بسنة  » (:1/177)قال ابن هبيرة في اإلفصاح (7)
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. أخرجه «نع برسول الله ا، كما ص  ن نصبً ب  الل   ا، وانصبوا علي  الحدوا لي لحدً : »بن أبي وقاص  
اختلفوا في اللحد  لما مات رسول الله : »عائشة ما قالت ويدل على جواز الشق ،(1)مسلم

 أو كلمةً  -اا وال ميتً حي  عند رسول الله  ت ص خ ب واوالشق، وارتفعت أصواتهم، فقال عمر: ال 
«. ، ثم دفن ا، فجاء الالحد، فلحد لرسول الله اق، والالحد جميعً ق  فأرسلوا إلى الش   -نحوها

 .(1)أخرجه ابن ماجه
زل ـا ينوال يعمق تعميقً  ،ا يوضع فيه الميتما يلي القبلة مكانً م أن يحفر في أسف  القبرهو واللحد: 

جانبا القبر  ىق: أن يبنوالش   ،نب  ل  ل   ا، ب  بقدر ما يكون الجسد غير مالصق  الميت كثيرً فيه جسد 
سقف عليه وي   ،كالحوض، ثم يوضع الميت فيهوسطه   فيصير ،القبر أو يحفر وسط ،أو غيره ن  بلب  

 .(3)ونحوها بأحجار  
 ، النبي غسلت  »: طالب  علي بن أبي ؛ لقول في دفنه ء الميتأوليام قد  ي   ولى أناأل   التاسعة:

 -ا، وولي دفنه وإجنانها وميتً حي   ا بً ا، وكان طي   شيئً  فلم أر   ،فذهبت ألنظر ما يكون من الميت
 د لرسول الله ح  ، ول   أربعة: علي، والعباس، والفض ، وصالح مولى رسول الله -دون الناس

 .(4)أخرجه الحاكم والبيهقي«. اب عليه اللبن نصبً ص  ون   ،لحد
ال خالف بين أه  العلم في أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها »قال ابن قدامة:  العاشرة:
ن م  : » ا، ثم سأل أزواج النبير عليها عمر أربعً كب    ماتت زينب بنت جحش  ولما  ،(5)«هامحرم  

 .(6)والبيهقي ،أخرجه ابن أبي شيبة«. ن كان يدخ  عليها في حياتهافقلن: م  « يدخلها في قبرها؟
يجوز ألجنبي   من المرأة أن يتولى إنزالها في قبرها الحادية عشرة:

 ،ومن بع د عهده بجماع  أولى ،(9)
جالس على القبر، فرأيت عينيه   ورسول الله ، شهدنا بنت رسول الله»، قال: أنس  لحديث 

                                 
 .(766)صحيح مسلم (1)

 «.اله ثقاتصحيح رج هإسناد(: »1/37مصباح الزجاجة ) ( وقال البوصيري في1557)سنن ابن ماجه (1)

 .(1/133(كشاف القناع )3)

 هإسناد» (:5/133البدر المنير )و  (1/736خالصة األحكام )( وفي 6616السنن الكبرى للبيهقي ) (1337المستدر  )(4)
 «.صحيح

 .(1/394المغني )(5)

 بسند  » (:147صأحكام الجنائز )( وقال األلباني في 9347السنن الكبرى للبيهقي )( 11651مصنف ابن أبي شيبة )(6)
 .«صحيح

 «.ا لهازل المرأة في قبرها أن يكون محرمً ـال يشترط فيمن ين» :(9/154) 1-فتاوى اللجنة الدائمةفي (9)
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في  فانزل  »طلحة: أنا، قال: فقال أبو « لم يقارف الليلة؟ ه  فيكم من أحد  »تدمعان، فقال: 
 .(1)أخرجه البخاري«. فقبرها ،زل في قبرهاـ، فن«قبرها

كان إذا وضع   ابن عمر، أن النبي ما رواه  القبر   ن يدخ  الميتيقول مي ندب أن  الثانية عشرة:
بسم »وفي رواية :  ،(1)أخرجه األربعة «وعلى سنة رسول الله  ،بسم الله»الميت في القبر قال: 

يقول إذا ابن عمر: أنه كان على  موقوفًاالكبرى وأخرجه النسائي في  ،«رسول اللهوعلى ملة الله، 
 .(3)ورجح النسائي والدارقطني الموقوف ،«م الله، وعلى سنة رسول اللهسب»وضع الميت في القبر: 

 ثم دفن، إذا رجاله فيه تكون الذي الموضع في الميت رأس جع ي  عند إدخاله القبر  الثالثة عشرة:
ن يصلي عليه عبد الله بن أوصى الحارث أ»: أبي إسحاق إن أمكن؛ لقول ،رفيًقا سال   فيه س ُّ ي  

 ،(4)أخرجه أبو داود«. ي القبر، وقال: هذا من السنةل  ج  ب  ر  فصلى عليه، ثم أدخله القبر من ق  يزيد، 
أخذ يزيد بن ا أن علي  » معترًضا؛ لما روي ب  القبلةفإن لم يمكن لضيق المكان أو غيره أ دخ  من ق  

 .(5). أخرجه عبد الرزاق«ب  القبلةالمكفف من ق  
، ووجهه قبالة القبلة، على هذا جرى عم  يمنع  الميت في قبره على جنبه األجي   الرابعة عشرة:

 .(6)على ظهر األرض إلى يومنا هذا، وهكذا ك  مقبرة   أه  اإلسالم من عهد رسول الله 
 .(9)بعد وضعه في اللحد؛ فقد روي عن جمع  من السلف ت ح  عقد الكفن الخامسة عشرة:

أو ينقلب على ظهره بسبب اتساع  ،إن خ شي أن ينكب الميت على وجهه السادسة عشرة:
وكذا يسند من ورائه؛ لئال ينقلب على  ،دنى من حائط اللحدأو ي   ،فإنه ي سند من أمامه بلب ن   ،اللحد
 .(7)قفاه

 نب  ما بين الل   سدُّ وي   ،ما تقدم عن سعد بن وقاص  ل  ؛ ان نصبً ب  الل   عليهب نص  يسن أن ي   السابعة عشرة:
                                 

 .(4/45النهاية في غريب الحديث واألثر )أي: لم يجامع.  «لم يقارف»وقوله:  (1341صحيح البخاري )(1)

 (. 1553سنن ابن ماجه )( 13763السنن الكبرى للنسائي )( 1346جامع الترمذي ) (3113سنن أبي داود )(1)

 .(1/161التلخيص الحبير )( 13763السنن الكبرى للنسائي )(3)

فصار   ،هذا من السنة :هذا إسناد صحيح، وقد قال» (:4/77السنن الكبرى ) ( وقال البيهقي في3111سنن أبي داود )(4)
 «.كالمسند

 .(3/437المحلى )( وصححه ابن حزم  في 6491)المصن ف (5)

 .(3/434المحلى )قاله ابن حزم  في  (6)

 .(1/395المغني ) (1/311األم ) (3/16(مصنف ابن أبي شيبة )9)

 .(1/155المهذب ) (1/311(األم )7)
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 .(1)لئال ينهار عليه التراب ؛ج بطين  ر  من الف  
إن فع  فحسن، وإن لم يفع  فال »: عن حثي التراب في القبر قال اإلمام أحمد ة عشرة:مناثال

 .(1)«بأس
هذا » قال النووي: ،أو نديةً  ،رخوةً  األرض إال إذا كانت دفن الميت في تابوت  يكره  التاسعة عشرة:

يعني ال خالف فيه  ،اال أعلم فيه خالفً : قال العبدري ،اوأظنه إجماعً  ،العلماء كافةً  ومذهب ،مذهبنا
 .(3)«بين المسلمين كافةً 

 أي على هيئة -ويكون م سن ًما ،(4)، اتفاقًاقدر شبر   يستحب رفع القبر عن األرض العشرون:
فع ا، ور  ن نصبً ب عليه اللب  ص  ون   ،لحدأ   ن النبي إ: »جابر  ولقول  ى،وق  ت  عرف أنه قبر، فيـ  لي  ؛ -السنام

، قال: بن محمد   عن القاسمو  ،(5). أخرجه ابن حبان والبيهقي«ا من شبر  قبره من األرض نحوً 
وصاحبيه، فكشفت لي عن  ه اكشفي لي عن قبر النبي دخلت على عائشة، فقلت: يا أم  »

                                 
 .(1/134كشاف القناع )(1)

، ثم أتى قبر الميت، فحثى صلى على جنازة   أن رسول الله »أبي هريرة،  مما ورد في الحثو في القبر بعد الدفن حديث(1)
وقال أبو حاتم في العل : هذا » (:1/164) التلخيص الحبير( وفي 1565) . أخرجه ابن ماجه«اب  رأسه ثالثً عليه من ق  

حين دفن عثمان بن مظعون صلى  رأيت النبي »عامر بن ربيعة، قال: ( عن 1736الدارقطني )، وأخرج «حديث باط 
السنن ، قال البيهقي في «وهو قائم عند رأسه ،من التراب ا، وحثى على قبره بيده ثالث حثيات  عليه أربعً وكبر  ،عليه

 ىحث  أن رسول الله: »عن أبي المنذر( 413المراسي  )، وأخرج أبو داود في «إسناده ضعيف» (:3/595الكبرى )
، وأخرج البيهقي «في العل : أبو المنذر مجهول قال أبو حاتم: »(1/163) التلخيص الحبير، قال في «اثالثً  في قبر  

، قال «فغفرت له ذنوبه ،حثاها في قبر   إال ثالث حثيات   ،صب له حسنةتوفي رج  فلم ت  »قال:  ،مامةعن أبي أ  ( 6931)
 وأب ، وغيره من أه  الشام، قالوا: قاليب  ش  عن عامر بن ج  ( 11173) ، وأخرج ابن أبي شيبة«حسن موقوف»البيهقي: 
الجوهر ، قال في «من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن يحم  بأركانها األربع، وأن يحثو في القبر»الدرداء: 
تقريب التهذيب ، لكن قال في «جيد هإسناد»: (5/114البدر المنير )، وقال في «صحيح هسند» (:4/13النقي )
:  (179)ص ، وفي ما صح من آثار الصحابة في «لم يسمع من أبي الدرداء :وقال ،وثقه الدارقطني»عن عامر بن ج شيب 

، كما هو ظاهر اإلسناد(: »1/67الفقه ) حثى في قبر  اأن علي  ( »11911ابن أبي شيبة ) ، وأخرج«لكنه توبع من جمع 
قبر أنه حثى على  -وصح -: قد جاء عن علي   اإلمام أحمد قال» (:1/391المغني )قال ابن قدامة في  «ابن المكفف
 «.أنه قال: إن فع  فحسن، وإن لم يفع  فال بأس أحمد وروي عن. ابن مكفف  

 .(5/179) عالمجمو (3)

 «.(وا )ويستحب رفعه شبرً : »(397/ 3(الفروع )4)

 «.إسناده حسن» (:153صأحكام الجنائز )( قال األلباني في 6936السنن الكبرى للبيهقي )( 6635صحيح ابن حبان )(5)
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ال »قوله: و  ،(1). أخرجه أبو داود«ببطحاء العرصة الحمراء مبطوحة   ،، وال الطئة  ال مشرفة   ،ثالثة قبور  
 .(1)أي: ال الصقة باألرض« ال الطئة»ا، وا كبيرً أي: ال مرتفعة ارتفاعً  «مشرفة

 .(3). أخرجه البخاري«امً سن  م   قبر النبي  يترأ»: فيان التمارفلقول س ،أما كونه م سن ًما
ا وال قبرً  ، إال طمستهال تدع تمثااًل : »لعلي     لقوله ؛يرفع القبر فوق شبر   ال الحادية والعشرون:

: ا، بدلي  ما سبق عن القاسم بن محمد  فع كثيرً ما ر   :فوالمشر   ،(4). أخرجه مسلم«ا إال سويتهمشرفً 
 .«وال الطئة   ،ال مشرفة  »
؛ (5)ورشه بالماء ،على القبر -وهي الحصى الصغار -يستحب وضع الحصباء ة والعشرون:ثانيال

ولما روى  ،«(6)ببطحاء العرصة الحمراء مبطوحة  : »-وصاحبيه عن قبر النبي  -لقول القاسم
 ،(9)أخرجه البيهقي«. أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله » ه، عن أبيجعفر بن محمد  

 .(7)ذهبه الرياحوأبعد لدروسه، وأمنع لترابه من أن ت  وألن ذلك أثبت له، 
 وضع لما مات عثمان بن مظعون يجوز إعالم القبر بحجر  ونحوه؛ ألن النبي  ة والعشرون:لثالثا

 .(7). أخرجه أبو داود«م بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهليعل  أت  »، وقال: حجرًا عند رأسه
و ال  ت ص     ع ل ى }تعالى:  هلو قله؛ ل الدعاءو  ،ام على قبره بعد الدفنيقالستحب ي   ة والعشرون:رابعال

نـ ه م  م ات  أ ب ًدا و ال  تـ ق م  ع ل ى قـ ب ر ه   والقيام  ،عن الصالة على المنافقين  نبيه الله نهىفقد ، {أ ح د  م 

                                 
 «.صحيح هإسناد» (:5/176المجموع ) ( قال النووي في3113) سنن أبي داود(1)

 .(5/176(المجموع )1)

 (.1373(صحيح البخاري )3)

 .(767(صحيح مسلم )4)

 «.(و) وترش بماء  : »(397/ 3(الفروع )5)

فيه دقاق  ،مسي  واسع :ال بناء فيه، والبطحاء واسع   ك  موضع    :صةر  الع  و ملقاة فيها البطحاء، وهو الحصى الصغار،  أي (6)
 .(3/1115مرقاة المفاتيح ). صفة للبطحاء أو العرصة: الحمراء، و الحصى

، «هكذا مرساًل  صحيح   رواه البيهقي بإسناد  » (:1/1314خالصة األحكام )( قال في 6937السنن الكبرى للبيهقي )(9)
، وقال ابن حجر  في «على قبره ماءً  ورش   ا،سعدً   رسول الله    س  »، قال: عن أبي رافع  ( 1551ابن ماجه ) وأخرج

أن رسول » ، عن أبيهعن عبد الله بن محمد  ( 414المراسي  )، وأخرج أبو داود في «ضعيف هإسناد» (:1/143الدراية )
 .(1/1314خالصة األحكام )، وضعفه النووي في «على قبر ابنه إبراهيم رش   الله 

 .(1/137كشاف القناع )(7)

راويه عن  -ليس فيه إال كثير بن زيد   ،وإسناده حسن» (:1/169التلخيص الحبير )( قال في 3136داود )سنن أبي (7)
 «. ا أخبره به ولم يسمه، وال يضر إبهام الصحابيوهو صدوق، وقد بين المطلب أن مخبر   -المطلب



 اْلَجَناِئِز اْلُخاْلَصُة ِفْي َأْحَكاِم

37 

 

وقد قال  ،على قبورهم؛ فكان في ذلك داللة على أن المؤمنين ي صل ى عليهم وي قام  على قبورهم
عن عثمان بن و  ،(1)هو القيام على قبورهم بالدعاء واالستغفار: في اآلية طوائف من السلف والخلف

ألخيكم، وسلوا له  استغفروا»إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال:  ،عفان، قال: كان النبي 
 .(1). أخرجه أبو داود«فإنه اآلن يسأل ؛بالتثبيت

لما فرغوا من قبر عبد الله بن السائب والناس معه قام  رأيت ابن عباس  »ل: اق ،بن أبي مليكةاعن و 
 .(3)أخرجه عبد الرزاق« فوقف عليه ودعا له ابن عباس  

 التعزيةالمبحث الثامن: 
 وفيه مسائل:

 ،(4)«اال نعلم في هذه المسألة خالفً »قال ابن قدامة:  ،الميتب ة المصابتعزييستحب : األولى
إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم  ة، عن أبيه، قال: كان نبي الله ر  معاوية بن قـ  وعن 

 ؛فامتنع الرج  أن يحضر الحلقة ،رج  له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك
 بـ نـ يُّه  قالوا: يا رسول الله، « ا؟مالي ال أرى فالنً »فقال:  ،لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي 

يا فالن، »، فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال: بـ نـ ي  ه  فسأله عن   لذي رأيته هلك، فلقيه النبيا
من أبواب الجنة إال وجدته قد  ا إلى باب  ع به عمر ، أو ال تأتي غدً مت  أيما كان أحب إليك أن ت  

، ، قال: يا نبي الله، ب  يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي  «سبقك إليه يفتحه لك
 .(5)وصححه ابن حبان والحاكم وابن حجر ،. أخرجه النسائي«فذا  لك»قال: 

                                 
صالة على الموتى من المؤمنين ولهذا كانت ال»: (1/165مجموع الفتاوى )وفي ( 5/369البن تيمية ) ،جامع المسائ (1)

 «.والقيام على قبورهم من السنة المتواترة

خالصة األحكام وقال النووي في « حديث غريب»: (5/417شرح السنة )في لبغوي ( قال ا3111سنن أبي داود )(1)
 «.حديث حسن(: »173/ 4الفتوحات الربانية ) وقال ابن حجر كما في «حسن هإسناد» (:1/1317)

عن عبد الله بن  (11936ابن أبي شيبة )وعند  .«صحيح هسند» :(4/77اإلصابة )قال في  (6531عبد الرزاق )مصنف (3)
 «.ودعا كان أنس بن مالك إذا سوى على الميت قبره قام عليه»، قال: أبي بكر  

 «.اتفقوا على استحباب تعزية أه  الميت» (:1/177) وقال ابن هبيرة في اإلفصاح (1/435المغني)(4)

( 3/111( فتح الباري )1419( المستدر  )1749صحيح ابن حبان )« في التعزية»(، وبوب عليه: 1377(سنن النسائي )5)
افتقد الغائب، وعز اه، وحضور  وفي الحديث أنه  ،«إسناده حسن(: »1/1346وقال النووي في خالصة األحكام )

 .الصغير مجلس ه 
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، كنا عند النبي »أسامة بن زيد ، قال: ما جاء في حديث  وأحسن ما ي عز ى به»: (1)لنوويقال ا
ارجع إليها، »في الموت، فقال للرسول: ا لها إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبي  فأرسلت  إليه 

، فم ر ها فلتصبر (1)وله ما أعطى، وك  شيء  عنده بأج   مسمى ،فأخبرها: أن لله ما أخذ
 .(3). أخرجاه«ولتحتسب
أنها كانت إذا مات الميت من »عائشة  لحديث؛ (4)العلماء الجلوس للتعزية بعضجو ز الثانية: 

نع بخت، ثم ص  فط   من تلبينة   مة  ر  أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إال أهلها وخاصتها، أمرت ببـ  
 ةٌ م  ج  م   لبينةالت  »يقول:  فإني سمعت رسول الله  ؛لن منهالبينة عليها، ثم قالت: ك  الت   ت  ثريد فصب  

 .(5)ها. أخرج«ببعض الحزنلفؤاد المريض، تذهب 
عبد  ولحديث ،؛ لحديث عائشة المتقدمإليهم به يبعث طعام، الميت أل ه  حصل  ي   أن يسن الثالثة:

فإنه قد  ؛اطعامً  اصنعوا أله  جعفر  »:  ، قال النبيقال: لما جاء نعي جعفر   ،الله بن جعفر  
 .(6)وابن ماجه ،والترمذي ،أخرجه أبو داود«. شغلهمجاءهم ما ي  

 زيارة القبورالمبحث التاسع: 
 وفيه مسائل:

                                 
 .(153األذكار )ص(1)

فالتعزية بها فيمن قد  ،وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت فيمن شارف الموت» (:164صأحكام الجنائز )قال األلباني في (1)
 «.مات أولى بداللة النص

 .(713صحيح مسلم )( 1174(صحيح البخاري )3)

فقي   ،بني المغيرة يبكين عليه ، قال: لما مات خالد بن الوليد واجتمعن نسوة  ن شقيق  ( ع11341ابن أبي شيبة )أخرج (4)
وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي »قال: فقال عمر:  ،لعمر أرس  إليهن، فانههن ال يبلغك عنهن شيء تكرهه

مجموع وفي « هذا موقوف صحيح: »(161/ 4نتائج األفكار )قال ابن حجر  في  «ما لم يكن نقع أو لقلقة ،سليمان
تعبوا الناس، لكن من دون أن حتى ال ي   ،إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فال حرج إن شاء الله» (:13/371) فتاوى ابن باز  

 . «يصنعوا للناس وليمةً 

 صنع من لبن  طعام رقيق ي  : تلبينة، والأو نحوها در من حجارة  ق   :رمةب  . ال(1116صحيح مسلم )( 5419(صحيح البخاري )5)
 .طهوتنش    ،تريح فؤاده وتزي  عنه الهم :مةج  م  . و بمرق    ُّ ب  خبز يفتت ثم يـ  : ثريدوال ،ع  فيه عس وربما ج   ،خالةأو ن   ،ودقيق  

 .«صحيح» (:5/355البدر المنير )( وقال في 1613سنن ابن ماجه )( 777جامع الترمذي ) (3131(سنن أبي داود )6)
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 ،وتزهد في الدنيا ،فإن زيارتها تذكر بالموت واآلخرة ؛(1)إجماًعا للرجال سن زيارة القبورت: األولى
نهيتكم عن : »أنه قال ، رسول اللهعن  ،يببن الح ص   ريدةب   روىقد و  ،وت دمع العين ،القلب وت رقُّ 

 .(1)أخرجه مسلم«. فزوروها ،زيارة القبور
أبي هريرة، قال: وال يجوز االستغفار له؛ لحديث  ،جوز زيارة قبر الكافر؛ لالتعاظ واالعتبارتالثانية: 
ؤذن استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم ي  »قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال:  زار النبي 

 .(3). أخرجه مسلم«فإنها تذكر الموت ؛لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور
كلما كان ليلتها يخرج »قالت:  ،عائشة روت يسن أن يقول إذا زار مقابر المسلمين ما الثالثة:

وأتاكم ما توعدون  ،من آخر اللي  إلى البقيع فيقول: السالم عليكم دار قوم  مؤمنين رسول الله 
 ،(5). أخرجه مسلم«اللهم اغفر أله  بقيع الغ ر قد ،وإنا إن شاء الله بكم الحقون ،(4)غًدا مؤجلون
ة  بن الح ص يبوما روى  يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا:  كان رسول الله »قال:  ،بـ ر ي د 

أسأل الله لنا ولكم  ،وإنا إن شاء الله لالحقون ،السالم عليكم أه  الديار من المؤمنين والمسلمين
فقام، فأطال  ،جاء البقيع أن النبي » عائشة وفي حديث  آخر عن ،(6). أخرجه مسلم«العافية

 .(9)أخرجه مسلم «.القيام، ثم رفع يديه ثالث مرات  
ال ت شد »: قال: قال رسول الله  ،أبي سعيد     زيارة القبور؛ لحديثجأل يحرم السفر الرابعة:

:  ،. أخرجاه«األقصىجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الر  حال إال إلى ثالثة مساجد: مس ولمسلم 
إنما »: قال: قال رسول الله  ،وعن أبي هريرة ،(7)«شدوا الرحال إال إلى ثالثة مساجدال ت  »
 .(7)واللفظ لمسلم   ،. أخرجاه«افر إلى ثالثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياءس  ي  

                                 
 «.نق  العبدري فيه إجماع المسلمين ،وهو قول العلماء كافة(: »5/313المجموع )في (1)

 .(799(صحيح مسلم )1)

 .(796(صحيح مسلم )3)

( إنما قال: )أتاكم( ألن ما هو آت كالحاضر، أو لتحققه كأنه وقع. وقوله: )غًدا( متعلق بما قبله، ويحتم  تعلقه بقوله: 4)
هلون إلى غد ، باعتبار أجوركم، استيفاًء   (.4/1157واستقصاًء. مرقاة المفاتيح ))مؤجلون( أي أنتم مؤخرون وم م 

 .(794) (صحيح مسلم5)

 .(795(صحيح مسلم )6)

 .(794(صحيح مسلم )9)

 (.719( صحيح مسلم )1764(صحيح البخاري )7)
 (.1379( صحيح مسلم )1177(صحيح البخاري )7)
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إال من حاجة    ،المشي بنعليه بينهاأو  ،على داخ  المقبرة أن يجتنب الجلوس على القبور الخامسة:
ألن يجلس أحدكم على : » عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهونحوهما؛ ف ،وشدة حر    ،كشو   
عن و  ،(1). أخرجه مسلم«حرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر  فت   ،جمرة  

. أخرجه «على القبور، وال تصلوا إليهاال تجلسوا : » وي، قال: قال رسول اللهالغن   أبي مرثد  
بنى قعد عليه، وأن ي  أن يجصص القبر، وأن ي   نهى رسول الله »، قال: عن جابر  و  ،(1)مسلم
 على فمر   ، الله رسول مع أمشي كنت: قال الخصاصية بن شيرب   وعن ،(3). أخرجه مسلم«عليه
 سبق لقد»: فقال المشركين، قبور على ر  م   ثم ،«اكثيرً  اشر   هؤالء سبق لقد»: فقال المسلمين، قبور
 يا»: فقال نعليه، في القبور بين يمشي رجاًل  فرأى التفاتة، منه فحانت ،(4)«اكثيرً  اخيرً  هؤالء

ب ت يـ تـ ي ن   صاحب  .(6)وابن ماجه ،والنسائي ،أخرجه أبو داود«. ألقهما(5)الس  

                                 
 .(791صحيح مسلم)(1)

 على ينبهه أن له ينبغي يء  بش للسائ  يالمفت أفتى إذا :(4/111إعالم الموقعين )قال ابن القيم في  (791صحيح مسلم )(1)
 ومنه واإلرشاد، والنصح العلم أبواب من لطيف باب وهذا ،الصواب خالف من منه الوهم إليه يذهب قد مما االحتراز وجه
 عن بالنهي بهق  ع   ،لها تعظيم   نوع عليها الجلوس عن نهيه كان فلما «إليها تصلوا وال ،القبور على تجلسوا ال» : قوله

  .بلةق   جع ت   حتى تعظيمها في المبالغة
 .(793صحيح مسلم )(3)

 عم  أه  اإلسالم من عهد رسول الله » :مستنبطًا من هذه الجملة من الحديث (3/369المحلى )قال ابن حزم  في (4)
 .«فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين... أن ال يدفن مسلم مع مشر   

للعيني  ،شرح أبي داود .لق وأزي عنها، أي: ح   ت  ب  ألن شعرها قد س   ؛جلود البقر المدبوغة، سميت بذلكتـ ت خذ من  لا(نع5)
(6/179). 

 :قول اإلمام أحمد (1/411المغني )( ونق  في 1567سنن ابن ماجه )( 1347سنن النسائي )( 3133(سنن أبي داود )6)
سماع الميت لخفق النعال ال يستلزم أن يكون المشي على (: »4/139األوطار )ني  قال الشوكاني في «. ه جيدإسناد»
 ،واالتكاء عليه ،عن الجلوس على القبر ومن تدبر نهي النبي »، وقال ابن القيم: «فال معارضة ،أو بين القبور ،قبر  

 ،نهى عن التغوط بين القبورولهذا ي   ؛انها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهما لسك  والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احترامً 
ومعلوم أن هذا أخف من  ،حرق الثياب خير من الجلوس على القبرأن الجلوس على الجمر حتى ت    وأخبر النبي

 القبر فإن؛ الدنيا في يسكنها كان التي داره في احترامه زلةـبمن قبره في الميت فاحترام وبالجملة، المشي بين القبور بالنعال
 فكيف... داره في كاحترامه قبره في احترامه أن على فدل« احي   ككسره الميت عظم كسر: » لاوق، داره رصا قد
، محاسنها تمام من هذا ب ، واحترامها، بالنعال وطئها عن المنازل هذه إكرام الشريعة محاسن من يكون أن ستبعدي  

 .(7/39) تهذيب السنن«. عليها واالتكاء، عليها والجلوس، وطئها من ذكرناه ما وشاهده
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، قب  أن يموت بخمس   سمعت النبي  :ندب  ج   لقول؛ (1)اتخاذ القبور مساجد يحرم السادسة:
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أال فال   ن  أال وإن م  ...»وهو يقول: 

عن عائشة، قالت: قال رسول و  ،(1). أخرجه مسلم«تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك
 ،«والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن الله اليهود »في مرضه الذي لم يقم منه:   الله

أن أم » :هاعنولهما  ،(3). أخرجاه«اتخذ مسجدً شي أن ي  برز قبره، غير أنه خ  فلوال ذا  أ  »قالت: 
إذا   إن أولئك  »فقال:  ،رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي  حبيبة، وأم سلمة ذكرتا كنيسةً 

شرار  ا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك  كان فيهم الرج  الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدً 
 .(4)«الخلق عند الله يوم القيامة

ال تجلسوا »:  نوي، قال: قال رسول اللهالغ   ثد  ر  أبي م   ؛ لحديثالصالة عند القبورتحرم  السابعة:
ال »: عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهو  ،(5). أخرجه مسلم«على القبور، وال تصلوا إليها

. أخرجه «فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم ؛ا، وصلوا علي  ا، وال تجعلوا قبري عيدً تجعلوا بيوتكم قبورً 
وال تتخذوها  ،اجعلوا في بيوتكم من صالتكم» ال:ق  عن ابن عمر، عن النبيو  ،(6)أبو داود

ال تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان »قال:   أن رسول اللهعن أبي هريرة، و  ،(9). أخرجاه«اقبورً 
رآني عمر »قال:  ،عن أنس بن مالك  و  ،(7). أخرجه مسلم«قرأ فيه سورة البقرةمن البيت الذي ت   ر  ف  ن  يـ  

فجعلت أرفع رأسي  ،فحسبته يقول: القمر ،«القبر»، فجع  يقول: بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر  
 .(7)الرزاقعبد. أخرجه «إليه ال تص     ،فقال: إنما أقول القبر ،إلى السماء فأنظر

 

                                 
قال شيخنا: يتعين  (و)ها، ذكره بعضهم نواتخاذ المسجد عليها وبي ،ويحرم إسراجها: »(371/ 3الفروع )قال ابن مفلح  في (1)

 «.ا بين العلماء المعروفينإزالتها، ال أعلم فيه خالفً 

  .(531صحيح مسلم )(1)

 .(517صحيح مسلم ) (1373(صحيح البخاري )3)

 .(517صحيح مسلم ) (419البخاري ) (صحيح4)

 .(791(صحيح مسلم )5)

 .«إسناده صحيح»: (7/195المجموع )في  النوويوقال  (1341(سنن أبي داود )6)

 .(999( صحيح مسلم )431(صحيح البخاري )9)

 .(973(صحيح مسلم )7)

 «.صحيح هإسناد»: (35تحذير الساجد )ص( وقال األلباني في 1571(مصنف عبد الرزاق )7)

http://www.dorar.net/mhd/676
http://www.dorar.net/mhd/676
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والحمد ، مئة  وألف   وثالثين وأربع سنة خمس  ، رمضانفي شهر  وقع الفراغ منه الله بفض 
 .لله رب العالمين


